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Директорлар Кеңесі Төрағасының үндеуі

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
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Өткен жылы Компаниямен «Қолжетімді тұрғын үй - 

2020» Бағдарламасын жүзеге асыру басталды, онда 

Компанияға операторлардың бірі болу рөлі берілген. 

Осы мақсатта төлемдер жүйесін автоматтандыру және  

жалға алушылармен жұмыс жүргізу үшін «Бірлескен 

төлемдер жүйесі» ЖШС еншілес ұйымы мен «Қазақстан 

Тұрғын үй - Құрылыс корпорациясы» АҚ құрылысты 

ұйымдастыру бойынша жұмыстар жүргізетін, құрылыс-

тың барлық деңгейінде техникалық бақылауды, жалға 

берілетін тұрғын үйді қабылдау мен ендіруді іске асыра-

тын тәуелді ұйымы құрылды. 

Компания Қазақстан Республикасы тұрғындарының 

әлеуметтік осал топтарын қолжетімді тұрғын үймен 

қамтамасыз етуде табысты тәжірибе жинақтаған.  Атап 

айтқанда, Компания 19 мыңнан аса қарыз алушыларға 

жалпы сомасы 48,8 млрд. теңге ипотекалық тұрғын үй 

несиелерін ұсынған,  Қазақстан Республикасында тұр-

ғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға 

арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 

қатысты. 

Осымен қоса, Компания тұрғындар тарапынан тұрғын 

үйге өскен сұраныстарды қанағаттандыру үшін өзінің 

«Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй» 

бағдарламасын жүзеге асыруды бастады. 

Өзінің «Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын 

үй» бағдарламасы өз мәні жағынан  «Қолжетімді тұрғын 

үй – 2020» бағдарламасының өніміне ұқсайды, ол көп-

шілік тұрғындарға арналған және  пайдалы альтер-

нативтік дәстүрлі  ипотека болып табылады. 

Банк - серіктестерден ипотекалық қарыз бойынша 

талап ету құқығын сатып алу бойынша жұмыстарды 

жалғастыруда тұрғындарға ипотека беруді ынтала-

ндыру үшін ұзақ мерзімге қаржыландыруды ұсыну 

жолымен екінші деңгейлі банктердің өтімділігін 

қолдауға көмек көрсетеді. 

Тұрғындардың тұрғын үй алу үшін сақталған жоғары 

қажеттілігі мен Қазақстанның қаржы секторы үшін 

ипотекалық сегментті дамытуды назарға ала отырып, 

бұл Компания қызметінің маңызды бағыты болып қала-

ды.  Осыған байланысты халықтың басым көпшілігіне 

ипотекалық қарыздардың қолжетімділігі мен тартым-

дылығын арттыру мақсатында ипотекалық несиелен-

діру шарттарын жетілдіру мен оңтайландыру бойынша 

тұрақты түрде іс-шаралар кешені өткізіледі.

Компания қаржы жағдайын жақсарту бойынша жұмыс 

жүргізеді. 2013 жылғы қаржы көрсеткіштері жоспар-

дағы көрсеткіштерден және 2012 жылғы көрсеткіш-

терден асып түсті, сонымен қатар FitchRating халықара-

лық рейтингтік агенттікпен көрсетілді және нәтижесін-

де Компанияның ұзақ мерзімді рейтингі көтерілді.  

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамының Компанияның мемлекеттік акциялар 

пакетін сатып алуы 2013 жылғы  маңызды корпора-

тивтік оқиғалардың бірі болды. Акционердің ауысуына 

байланысты  Компанияның негізгі стратегиялық мін-

деттері қайта қаралды, соның ішінде  корпоративтік 

басқаруды жақсартуға көп көңіл бөлінген. 

Директорлар Кеңесі атынан Компанияның серіктестері 

мен клиенттеріне ынтымақтастығы үшін алғысымды 

айтқым келеді.  

Алдамберген А. Ө.

Директорлар Кеңесінің төрағасы

Ізгі ниетпен,

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



Басқарма Төрағасының үндеуі

Құрметті әріптестер мен серіктестер!

Сіздердің назарларыңызға 2013 жылға арналған 

«Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ жылдық 

есебін ұсына отырып, бірінші кезекте нәтижесінде 

Компанияның көздеген мақсаттары мен міндеттеріне 

жетуге мүмкіндік берген біздің серіктестер мен әріптес-

терге алғыс айтқым  келеді.

Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы үшін өткен 2013 

жыл маңызды оқиғаларға толы болды: Компания 

«Бәйтерек» Холдингісінің бір бөлігіне айналды, Fitch 

Ratings компанияның рейтингін «ВВВ» деңгейіне дейін 

көтерді, біз тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету-

ге арналған стратегиялық бағытымызды жалғас-

тырудамыз, мемлекет атынан ең маңызды әлеуметтік 

бағдарлама болып саналатын «Қолжетімді тұрғын үй - 

2020» Бағдарламасын жүзеге асыруды бізге сеніп тап-

сырды. 

«Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ –ының 13  

жылдық тарихында 56 000 отбасы өзінің тұрғын үй жағ-

дайын жақсартты. Осы тектес оқиғалар тек біздің 

тарихымызда ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша 

бақытты отандастарымыздың отбасылық шежіресінде 

жазылып қалды.

2013 жылғы қорытынды бойынша  компания дұрыс 

қаржылық нәтижелерді көрсетті: 2013 жылғы ком-

панияның таза пайдасы 168 млн. теңгені құрады,  Ком-

панияның жарғы капиталы ұлғайды; активтер 45%-ға 

ұлғайды, соның ішінде несие қоржыны 92%.-ға өсті. 

Есеп беру кезеңінде  біз сонымен қатар өз күшімізді 

инвестициялық және несие блогына  жұмсадық – 

ипотекалық нарықты қолдау аясында Компания 2013 

жылғы ипотекалық дағдарыс кезінде ЕДБ өтімділігі 

тапшылығын толықтыруға 50 млрд.теңгеден аса  қол-

дау көрсетті, тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін 

тұрғындарға тікелей ипотекалық қарыз беруді іске 

асырды. 

Бұдан басқа, 2013 жылы компания «Қолжетімді тұрғын 

үй - 2020» бағдарламасын белсенді түрде жүзеге 

асыруға кірісті: Алматы, Қарағанды және  Шымкент 

қалаларында көпқабатты тұрғын үй құрылысы 

басталды. Сонымен қатар Астана, Ақтөбе, Орал, 

Қостанай, Павлодар және Петропавл қалаларында 

тұрғын үй құрылысын инвестициялау туралы шарт 

жасалды.

«Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ қаржы 

институты ретінде көп жылдар аралығында өзінің 

кәсіби деңгейінде көшбасшы болып табылады.

Алда көптеген жоспарлар мен міндеттер тұр. Қазіргі кез-

де біздің күшіміз мыңдаған азаматтар үшін тұрғын үй 

сатып алу мүмкіндігін беретін  «Сатып алу құқығымен 

жалға берілетін тұрғын үй»  бағыты бойынша «Қол-

жетімді тұрғын үй - 2020» Бағдарламасын жүзеге 

асыруға жұмсалады. Компания ұжымының өнімді 

жұмысы, клиенттермен, серіктестермен және әріп-

тестермен жасалған жемісті ынтымақтастық пен 

акционерлер және мемлекеттік басқару органдарының 

қолдау көрсетуі біздің ортақ мақсаттарға табыспен 

жетуіміздің кепілі болып саналады.

4

Ибадуллаев А.А.

Басқарма Төрағасы

Ізгі ниетпен,

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімге қаржыландыру 

мен ипотекалық несиелендіруді дамыту тұжырым-

дамасын жүзеге асыру аясында ипотекалық 

несиелендіру жүйесін дамыту мақсатында 2000 

жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің шешімімен «Қазақстан  Ипотека-

лық Компаниясы» жабық акционерлік қоғамы 

құрылды. 

«Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» акцио-

нерлік қоғамы (әрі қарай – «ҚИК»ИҰ» АҚ) 2000 

жылғы 21 тамыздағы № 1290 Қазақстан Респуб-

ликасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасы Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімге 

қаржыландыру мен ипотекалық несиелендіруді 

дамыту тұжырымдамасына сәйкес құрылды. 

«ҚИК»ИҰ»АҚ-ыны құрудағы басты мақсат несие 

ресурстарын тез қайтаруды және ипотекалық несие 

беруге қатысатын қаржы институттарының өтім-

ділік проблемаларын шешуді қамтамасыз ету үшін 

ипотекалық облигацияларды шығару жолымен 

екінші деңгейлі банктерді қаржыландыру, сонымен 

қатар еліміздің азаматтарының ипотекалық 

қарыздарға қол жеткізуін қамтамасыз ету болып 

табылады. 

«ҚИК»ИҰ»АҚ қызметінің басты бағыты банк-

серіктестермен берілген ұзақмерзімді ипотекалық 

қарыздар бойынша талап ету құқығын сатып алу, 

сонымен қатар өз ипотекалық бағалы қағаздарын 

шығару жолымен ипотекалық несиелендіру үшін 

ұзақ мерзімді ресурстарды тарту болып табылады.  

«ҚИК»ИҰ»АҚ бастапқы кезеңде коммерциялық  

банктер мен басқа да ипотекалық нарықтағы 

қатысушылар сияқты ипотекалық қарыздар беру 

үшін емес, ипотекалық нарықты дамыту мен реттеу 

мақсатында құрылды.

«ҚИК»ИҰ»АҚ ипотекалық несие беру аясында мем-

лекеттік саясаттың жүзеге асуын іске асырады және 

ипотекалық несие беруде қайталама нарықтың 

қаржы операторы болып саналады. «ҚИК» ИҰ» АҚ-

ының негізгі қызметі 2001 жылы басталды және 

қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы ең ірі 

банктік емес қаржы институттарының бірі болып 

саналады.

«ҚИК»ИҰ»АҚ жарғысына және «Жылжымайтын 

мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Респу-

бликасы Заңының ережелеріне сәйкес негізгі қыз-

мет түрі 12.04.2010 жылғы №5.1.69 банктік қарыз 

операцияларын іске асыруға арналған уәкілеттік 

органның лицензиясы негізінде ипотекалық қарыз 

ұсыну болып табылады. 

«ҚИК»ИҰ»АҚ мына қосымша операцияларды іске 

асыруға құқығы бар:

1) сенімгерлік операцияларын: сенім білдірушінің 

мүддесі мен тапсырмасы бойынша ипотекалық 

қарыздар бойынша талап құқықтарын басқаруды;                  

2) факторингтік операцияларын: төленбеу тәуе-

келін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстар, 

көрсетілетін қызметтер) сатып алушыдан төлем 

талап ету құқықтарын сатып алуды;

3) форфейтинг операцияларын (форфейтер): 

сатушыға айналымсыз вексельді сатып алу арқылы 

т а у а р л а р д ы  ( ж ұ м ы с т а р д ы ,  кө р с е т і л е т і н  

қызметтерді) сатып алушының борыштық 

міндеттемесін төлеуді;

4) лизингтік қызметті жүзеге асыруға құқылы.

«ҚИК»ИҰ»АҚ қызметтің төменде көрсетілген түр-

лерін іске асыруға құқы бар:

1) заңның 5-2 бабының 6 тармағында қарас-

тырылған шектеулерді қоса есептегенде инвести-

циялық қызмет;  

2) Ипотекалық несие беру мәселелері бойынша 

ақпарат тасымалдаушыларының барлық түрінде 

арнайы әдебиеттерді сату;

3) Өз мүліктерін сату; 

4) Қазақстан Республикасы заңдарымен белгілен-

ген тәртіпте кепіл мүлігін сату;

5) Өзінің қызметіне байланысты мәселелер 

бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну;

6) Бағалы қағаздарды, соның ішінде облигация-

ларды шығару және орналастыру;

7) Ипотекалық ұйымдар қызметін автомат-

тандыру үшін қолданылатын арнайы бағдарлама-

лық қамтамасыз етулерді сату;

8) Ипотекалық несие беру шеңберінде мамандар-

дың біліктілігін көтеру мақсатында оқуды ұйым-

дастыру және өткізу.

«ҚИК»ИҰ»АҚ-ының  ұлттық валютада «ВВВ/болжам  

Тұрақты/» ұзақ мерзімді несие рейтингі және Fitch 

Ratings Халықаралық рейтингтік  агенттігінен ұлттық  

валютада «BBВ-» рейтингі бар. 

«ҚИК»ИҰ»АҚ Қазақстан Республикасының 15 ай-

мағында жұмыс істейді.

Астана қаласында өкілдігі ашылған,  аймақтық 

өкілдері Қарағанды, Петропавл, Павлодар, 

Шымкент, Қостанай, Көкшетау, Өскемен, Талды-

қорған, Тараз, Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Қызылорда, 

Орал қалаларында жұмыс істейді. 
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Міндеті

«Сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын 
үй» бойынша  Бағдарламаны табысты іске асыру;

өз бағдарламасы бойынша «Сатып алу 
құқығымен жалға беру» жаңа бағытын іске асыру 
және дамыту;

« Қ И К » И Ұ » А Қ  б а ғд а р л а м а с ы  б о й ы н ш а  
ипотекалық несие беру рәсімдерін стандарттау 
және бірегейлендіру.

өз өнімдерінің сапасын арттыру, кәсіби жоғары 
стандарттарды қолдау;

ипотекалық несие беру жүйесін дамытуды 
жетілдіру;

тұрғындардың басым көпшілігін қолжетімді 
тұрғын үйлермен қамтамасыз ету;

тұрғын үй құрылысын дамытуды жетілдіру;

тұрғын үй саласына инвестициялар тарту.

«ҚИК»ИҰ»АҚ міндеті  банк - серіктестердегі ипоте-

калық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын 

сатып алу арқылы Қазақстан экономикасының тұрақ-

ты дамуына, мемлекеттік саясатты, іске асыру 

әлеуметтік бағдарланған міндеттерін шешу және 

«Стратегия-2050» бойынша қойылған мақсаттарға 

қол жетуді жүзеге асыру мақсатында «Қолжетімді 

тұрғын үй - 2020» Бағдарламасы (әрі қарай -

Бағдарлама) аясында тұрғындардың басым 

көпшілігіне жалға берілетін тұрғын үйлерді ұсыну 

жо л ы м е н  т ұ р ғ ы н д а р д ы  т ұ р ғ ы н  ү й л е р м е н  

қамтамасыз етуді дамыту болып табылады.

«ҚИК»ИҰ»АҚ міндеті  мынадай сипатта анықталған 
басты мақсаттарға байланысты:

 

Шолу

бағдарламаларын  жүзеге асыру.

«ҚИК»ИҰ»АҚ өз қызметінде мынадай қағидаларға 

сүйенеді:   

1. акционерлер мүдделерін сақтайды;

2. «ҚИК»ИҰ»АҚ табысы, тиімділігі, транспаренттігі 

және  есептілігі;

3. Шешім қабылдаудағы және оны жүзеге 

асырудағы жүйелілік пен шапшаңдылық;

4. заңдылық. 

Корпоративтік құндылықтар: 

Адалдық, біліктілік, шапшаңдылық, тілектестік.

2023 жылы «ҚИК»ИҰ»АҚ-ына шолу - Мемлекеттің 

әлеуметтік бағдарланған міндеттерін шешуге 

жәрдемдесуді  қамтамасыз ететін тұрғын үй 

құрылысын дамыту бойынша мемлекеттік саясат 

жөніндегі негізгі оператор болып табылатын қаржы 

институты.  

Қызметтің негізгі бағыттары мыналар болып 

табылады: 
   ипотекалық қоржынды сатып алу және  қамтам-

асыз етілген облигацияларды шығару;

бағдарламаны жүзеге асыру; 

«Сатып алу құқығымен жалға беру» бойынша өз 

 

ҚИК еншілес және тәуелді ұйымдары

 «БТЖ» ЖШС қызметтерінің бағыттары: 

      «ҚИК» ИҰ» АҚ қызметтерін автоматтандыру;

      Жалға алу, коммуналдық және пайдалану төлемдерін өңдеу және жүйелендіру; 

      Жалға алу, коммуналдық және басқа төлемдердің мониторингін және бөлуді қамтамасыз ету. 

«БТЖ» ЖШС мақсаты – Бағдарлама аясында жалға алушылардың жалдау, коммуналдық және пайдалану 

қызметтері бойынша берешектерін өтеу үшін қазіргі заманғы талаптарға сай келетін автоматтандырылған, 

бірегей, әмбебап, орталықтандырылған төлемдерді және есеп айырысуларды өңдеу жүйесін құру.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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«ҚТҚК» АҚ қызметтерінің бағыттары:

жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге және оның мемлекеттік сараптамасын жүргізуге тендер 

өткізуді қамамасыз етеді;

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге, мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымдарын (бұдан әрі – мердігер) 

анықтауға тендер өткізеді;

өткізілген тендерлердің қорытындылары бойынша жалға берілетін тұрғын үй салуға мердігерлермен 

тиісті шарттар жасайды;

мердігерлердің есебінен транш түрінде қаражат бөлу арқылы жалға берілетін тұрғын үйдің құрылысын 

қаржыландырады;

жалға берілетін тұрғын үй құрылысының барысын және кезеңдерін бақылайды;

«Қолжетімді тұрғын үй-2020» Бағдарламасын іске асыру барысында пайда болатын өзге іс-шараларды 

жүзеге асырады.

 «ҚТҚК» АҚ-ның мақсаты – Бағдарламаны іске асыру барысында жалға берілетін тұрғын үй құрылысын 

ұйымдастыру. «ҚТҚК» АҚ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар 

кеңесінің 2012 жылғы 24 шілдедегі №10 шешімі негізінде құрылды.  

 

«ҚИК»ИҰ»АҚ стратегиялық бағыттағы дамуы

«ҚИК»ИҰ»АҚ өз міндеттері мен шолуын жүзеге асыру мақсатында  негізгі стратегиялық даму бағыты 
бойынша жұмыс жүргізеді: төмендегі міндеттерді шешу қарастырылған «Мемлекеттің əлеуметтік 
бағдарланған міндеттерін шешуге жəрдемдесу»:
1. бағдарламаны жүзеге асыруды қамтамасыз ету; 

2. «сатып алу құқығымен жалға беру» құралын дамыту;

3. ипотекалық тұрғын үй нарығын қолдау, ипотека арқылы тұрғын үйге қолжеткізуді.

Стратегиялық бағыт Стратегиялық мақсат

Мемлекеттің әлеуметтік 

бағдарланған міндеттерін 

шешуге жәрдемдесу.

«Қолжетімді тұрғын үй -2020» Бағдарламасын 

жүзеге асыруды қамтамасыз ету. 

«Сатып алу құқығымен жалға беру» құралын дамыту

Ипотекалық тұрғын үй нарығын қолдау, 

ипотека арқылы тұрғын үйге қолжеткізуді көтеру.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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10.01.2013 ж. – CreditSuisseInternational инвестициялық банк қарызын 

толығымен мерзімінен бұрын өтеу.

Қаңтар

13.03.2013 ж. – Компанияның жарияланған акциялар санының ұлғаюы.

20.03.2013 ж. – Алматы қаласы, Алғабас шағынауданында екі 108 пәтерлі 

тұрғын үйлердің құрылысын қаржыландыру мақұлданды.

Наурыз

Сәуір 02.04.2013 ж. – Компания оныншы (ҰБН KZ2C0Y05E206) және он бірінші (ҰБН 

KZ2C0Y08E218) шығарылым облигациялары бойынша купондық сыйақы 

төлеуді іске асырды.

10.04.2013 ж. – Компания екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші 

шығарылым облигациялары (ҰБН KZPC1Y10B543) бойынша  купондық сыйақы 

төлеуді іске асырды.

22.04.2013 ж. – Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, №12, 14, 15 шағын 

аудандарында жалпы саны 365 пәтерлі үш көп пәтерлі тұрғын үйлердің 

құрылысын қаржыландыру мақұлданды. 

Мамыр 03.05.2013 ж. – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-

ның 2012 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша 

аудиторлық есеп беруді жариялады. 

16.05.2013 ж. – 103 672 080,00 теңге мөлшерінде жай акциялар бойынша 

дивидендтер төленді. 

16.05.2013 ж. – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-

ның 2013 жылғы 1-тоқсанға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігі 

жарияланды.

Маусым 19.06.2013 ж. – Шымкент қаласы, Нұрсат шағынауданында 1080 пәтерлі тұрғын 

үй кешенінің құрылысын қаржыландыру мақұлданды.

Шілде 09.07.2013 ж. – Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 қарашадағы №54-V 

«2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджеті туралы» Заңы 

негізінде Компанияның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы Компанияның 

жай акциялары орналастырылды.

23.07.2013 ж. – "АТФ Банк" акционерлік қоғамымен ипотека қарыздары 

бойынша талап ету құқықтарын сатып алу жөнінде мәмілелер (келісімдер) 

жасалды.  
29.07.2013 ж. – 2013 жылғы 6 айға шоғырландырылған қаржылық есептілікті 

шолу бойынша есеп беру жарияланды.

30.07.2013 ж. – Ұйымдастырылған қор нарығында сомасы 21 614 660 мың 

теңгеге 14 шығарылым облигациялары бірінші рет орналастырылды.

07.08.2013 ж. – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-

ның 2103 жылғы қаңтар-маусым айларына арналған шоғырландырылған 

қаржылық есептілігін шолу бойынша есеп беруі жарияланды. 

Тамыз

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Қазан 01.10.2013 ж. - Екінші шығарылым облигациялары (ҰБН KZ2C0Y10A857) бойын-

ша купондық сыйақыны төлеу және негізгі борышты өтеу.

02.10.2013 ж.  - 2013 жылғы 3-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті жариялау.

02.10.2013 ж. – Компания оныншы (ҰБН KZ2C0Y05E206) және он бірінші (ҰБН 

KZ2C0Y08E218) шығарылым облигациялары бойынша купондық сыйақыны 

төлеу.

04.10.2013 ж. – «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» Бағдарламалары аясында Ком-

пания бағыты бойынша Алматы, Қарағанды және Шымкент қалаларында 

құрылыс жұмыстары басталды.

10.10.2013 ж. – Компания екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші 

шығарылым облигациялары (ҰБН KZPC1Y10B543) бойынша  купондық 

сыйақыны төлеу.

17.10.2013 ж. - Ұйымдастырылған қор нарығында сомасы 4 937 000 мың теңгеге 

12 шығарылым облигациялары бірінші рет орналастырылды. 

17.10.2013 ж. - Ұйымдастырылған қор нарығында сомасы 6 107 000 мың теңгеге 

13 шығарылым облигациялары бірінші рет орналастырылды.

Қараша 05.11.2013 ж. – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына және Қазақстан 

Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 

комитетінің 2013 жылғы 24 қазандағы бұйрығына сәйкес «Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ның 94,1772 пакет 

акциялары «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық 

капиталын төлеуге 4 043 490 жай акциялары тапсырылды.

26.11.2013 ж. – FitchRatings "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" (ҚИК) ұзақ 

мерзімді рейтингін шет ел валютасында "BB+" деңгейінен "BBВ-" деңгейіне 

дейін және ұлттық валютада "BBВ-" деңгейінен "BBB" деңгейіне дейін өсірді.

Желтоқсан 06.12.2013 ж. Жалға берілетін тұрғын үй құрылысын: Ақтөбе қаласы, Нұр  – 

Ақтөбе шағынауданында  үй кешенін және Павлодар қаласы, Майра 

көшесіндегі  тұрғын үй кешенін қаржыландыру мақұлданды.  

20.12.2013 ж.  «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ- –

ның Жарғылық капиталы 0,985 млрд. теңгеге ұлғайды.

23.12.2013 ж. Еуразиялық банк және Қазақстан Ипотекалық Компаниясы  – 

Банктің ипотекалық қарыздар қоржыны бөлігінде талап ету құқықтарын беруді 

қарастыратын, транзакцияны сәтті аяқтады. 

25.12.2013 9 019 821,17  теңге мөлшерінде ҚР Үкіметімен берілген  ұзақ ж. - 

мерзімді қарыз бойынша сыйақы төлеу.

30.12.2013 ж.  Жалға берілетін тұрғын үйлер: Петропавл қаласы, Береке  –

шағынауданындағы тұрғын үй кешені,  Қостанай қаласы Герцен -Киевская 

көшелерінің қиылысындағы тұрғын үй кешені және Орал қаласы, Зачаганск 

ауылындағы тұрғын үй кешені құрылыстарын қаржыландыру мақұлданды

Қыркүйек 05.09.2013 ж. – Астана қаласында алаңы 4300 шаршы метр болатын көп пәтерлі 

тұрғын үйлер құрылысын қаржыландыру мақұлданды. 
19.09.2013 ж. – өзінің меншікті бағдарламасы бойынша "Ақкент" тұрғын үй 

кешенінде пәтерлерді сату.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



2004
Еліміздің 15 аймағында өкілдіктер ашылды

 

Жыл қорытындысы бойынша атқарылған 

қызметтердің ең басты нәтижелері

Жыл ішіндегі Компания қызметіне, соның ішінде жоспарланған 

нәтижелерге қол жеткізілгендерімен салыстыра отырып, оларға 

баға беру, сондай-ақ соңғы үш жыл ішіндегі оның динамикасы 
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Міндеттемелер мен капитал, млн. теңге

124 282

29 805

Капиталдық жеткіліктілік коэффициенті (К1)

Активтер мен мін. серпіні млн. теңге

2011 2012 2013

31.12. 2013жылғы жағдай бойынша  ҚИК активтері 154 087 млн. теңгені; міндеттемелер 124 282 млн. 

теңгені құрады.

Берілген қарыздар (64%), ЕДБ депозиттер (17%) және сатуға арналған және өтеуге дейін ұсталынатын бағалы 
қағаздар (13%) Компанияның негізгі активтері болып табылады .

Өткен жылға қарағанда активтердің ұлғаюы 45,08%, міндеттемелердің өсуі 37,84% құрады.

Капиталдық жеткіліктілік коэффициенті 19% құрады, ол ең аз талаптардан айтарлықтай жоғары (6%  ҚҚК 

бойынша).

19%

16%

19%

2011 2012 2013

90 165

16 042

76 089

17 482

93 571

90 165

106 206

124 282

154 087

2011 2012 2013

76 089

Активтері

Міндеттемелері

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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   Компанияның 2013 жылға қаржы-шаруашылық қызметтері нәтижелері бойынша 167,70 млн. теңге 

көлемінде табыс түсті.  

    Кірістің негізгі үлесін 9 669,49 млн. теңге мөлшерінде сыйақы түрінде кірістер құрайды, оның ішінде: 

клиенттерге берілген несиелер бойынша кірістер – 6 740,84 млн. теңге; банктердегі шоттар мен депозиттер 

бойынша кірістер – 1 296,64 млн. теңге;  сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша сыйақы – 927,42 млн. 

теңге; өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар бойынша сыйақы – 613, 77 млн. теңге; басқа активтер 

бойынша кірістер  – 90,82 млн. теңге. 

     Шығындардың негізгі бөлігін 8 838,88 млн. теңге көлемінде пайыздық шығындар құрайды, оның ішінде: 

шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша – 6 125,41 млн. теңге;  реттелген облигациялар бойынша – 

744,11 млн. теңге;  басқа да тартылған қаражаттар бойынша  – 1 845,08 млн. теңге;  басқа активтер бойынша  

– 124,28 млн. теңге.

    Таза пайыздық кіріс 830,61 млн. теңгені құрайды, ол ссудалық қоржынның банк - серіктестерден жалпы 

сомасы 50 477,60 млн. теңгеге талап ету құқықтарын сатып алу нәтижесінде ұлғаюымен байланысты. 

Резидент еместерден алған қарызды мерзімінен бұрын өтеу нәтижесінде Компания деривативтік тәуекелді 

JPY/USD, валюталық тәуекелді USD/KZT, сондай-ақ сыртқы борыш бойынша мәселені біркелкілей алды. 

64%

17%

13%

5%

1%

72%

23%

5%

Клиенттерге 

берілген 

несиелер

Негізгі 

құралдар

Бағалы

қағаздар

Екінші 

денгейлі 

банктердегі

салымдар

Өзге 

активтер

Өзге

міндеттемелер

Шығарылған

ұзақ мерзімді

бағалы қағаздар

Басқа 

тартылған

қаражаттар
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Ипотека нарығын шолу

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несие беру 

нарығының көлемі  863 769 млн. теңгені құрайды, бұл алдыңғы есеп беру кезеңге қарағанда 6,7% -ға көп 

көрсеткіш. Сонымен қатар ұлттық валютада берілген ипотекалық несиелендірудің көлемі 683 409 млн. 

теңгені құрайды, немесе ипотекалық несиелендіру сегментінің жалпы көлемінің 79,1%-ы, жалпы көлемнен  

шет ел валютада – 20,9%,немесе 180 360 млн. теңге. 

Қоржын көлемі, 

млн. теңге 

теңге 

АҚШ доллары 

(баламасы 

тенгемен)

БАРЛЫҒЫ

2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.

336 578 364 586 393 282 474 859 590 396 683 409

313 881 325 662 291 682 259 349 215 672 180 360

650 459 690 248 684 964 734 208 806 068 863 769

2013 жыл ішінде ипотекалық нарық көлемі  57 

701млн. теңгеге немесе 7% артты, 2012 жылғы өсу 

қарқыны 9,8%-ды құрады. 

      Ипотекалық несиелендіру нарығындағы 

көрсетілген бұл статистикаға қарамастан ағымдағы 

көлемі  дағдарысқа дейінгі кезеңге қарағанда 

айтарлықтай төмен. Сонымен 2006-2007 жылдарда 

жылдық өсу қарқыны 72%-ды құрады. 

Егер банктер мен ипотекалық ұйымдар 2012 

жылғы қаңтар - желтоқсан айларында  171,5 млрд. 

теңге несие берген болса, осы кезең ішінде 2013 

жылы 219,3 млрд. теңге несие берген. Бірақ 2013 

жылдың соңғы айларында ипотека бойынша 

белсенділік қарқынын азайтты. Мысалы, қарашада 

қазан айына қарағанда ипотекалық несие беру 

5,8%-ға азайды. Қыркүйекке қарағанда, қазанда 

жылжымайтын мүлік сатып алуға 1,8%-ға аз  қарыз 

ресімделген. Бір жыл ішінде ипотекалық нарық 

көлемі 7,4% өсті; 2012 жылы өсу қарқыны 9,8%-ды 

құрады.

Аймақтық бөлікте біршама үлкен көлем Алматы 

қаласында жиналғандықтан барлық ипотекалық 

кредиттің   31,43%, бұл 271,4 млрд. теңгені құрайды. 

Ипотекалық кредиттің ең аз көлемі  Қызылорда 

облысында беріледі, бұл тұрғындардың аз кіріс 

табуынан, барлық ипотекалық кредиттің – 1,81%, 

немесе 15,5 млрд. теңге.

Бүгінгі күні ЕДБ ипотекалық несие беру талаптарын 

күшейтіп жатыр, бірқатар ЕДБ ипотекалық несие 

беруді тоқтатты. Оның басты себебі мыналар болып 

отыр. Көпшілікке таныс қаржылық дағдарысы 

кезеңінен бастап осы уақыт аралығында Қазақстан 

Республикасында ипотекалық несие беру тұралау 

кезеңінде тұр (өсу қарқыны  жылына 7% өсуді 

құрайды). ЕДБ мен басқа қаржы институттарына ұзақ 

мерзімді арзан қор бөлу көздерінің жоқтығы әсер 

етеді, ол ипотека бойынша ең жоғары пайыз 

мөлшерлемесінің өзгермеуіне алып келеді (ЕДБ 

жүргізілген салыстырма талдауына сәйкес  орташа 

атаулы сыйақы мөлшерлемесі 12,5%-15% құрайды), 

нәтижесінде халықтың басым көпшілігі үшін 

ипотека қол жеткіліксіз болып табылады. Ипотека 

беруді тоқтату немесе ипотека қарыздарын беру 

талаптарын күшейту екінші деңгейдегі банктер мен 

банк операцияларының жекеленген түрін іске 

асыратын ұйымдардың ссудалық қоржынында 

жұмыс істемейтін қарыздардың үлесін төмендетуді 

ретке келтіру талаптарымен байланысты болып 

отыр. Екінші деңгейдегі банктер мен банк 

операцияларының жекеленген түрін іске асыратын 

ұйымдар бүгінгі күні кепілді өткізу мәселелерімен 

бетпе-бет келуде. 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



Кепілді өткізу барысындағы қиындықтар негізінен 

ипотекалық қарыздар есебінен ссудалық қоржынды 

өсіруде ЕДБ шектеулеріне ықпал етеді.

Ипотека нарығының белсенді емес дамуына 

жоғарыда көрсетілген себептермен қатар 

азаматтардың тұрғын үй жағдайларын дамытудың 

басқа құралдарын ендіру бойынша дүниежүзілік 

ү д е р і с т е р  д е  ә с е р і н  т и г і з у д е .  Е у р о п а  

мемлекеттерінде сатып алу құқығымен жалға 

берілетін тұрғын үй бағыты кең тараған. 

Қазақстанда осы үрдістің дамуы бет алып келеді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 

27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық 

жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауын орындау 

мақсатында, ҚР Үкіметінің 21.06.2012 №821 

қаулысымен «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» 

Бағдарламасы (әрі қарай – Бағдарлама) бекітілді. 

Бағдарламаның негізгі бағыттарының біреуі «Сатып 

алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй» бағыты 

болып табылады, «ҚИК» ИҰ» АҚ ол бағдарлама 

операторы болып табылады. Бағдарламаның негізгі 

мақсаты халық үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін 

одан әрі арттыруды қамтамасыз ететін тұрғын үй 

құрылысын дамыту мәселелерін кешенді шешу 

болып табылады.  

Жетекші ЕДБ пікірінше ипотекалық несие беру 

жүйелерін одан әрі дамытуды шешудің түрлеріне 

облигация түрінде ұлттық валютада банктердің ұзақ 

м е р з і м д і  б о р ы ш т ы қ  б а ғ а л ы  қ а ғ а з д а р ы н  

орналастыруды және «ҚИК» ИҰ» АҚ-мен өзара тығыз 

қарым-қатынас жасауды атап өтті.  Аталған шаралар 

банктерге қажетті өтімділікті алып, оны халыққа 

«қайта таратуға» мүмкіндік береді және ипотекалық 

несие беру жүйесін одан әрі дамыту мәселесін 

шешетін еді.  
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2005
KASE-дегі «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ының 

акцияларын орналастыру

 

Қызметінің негізгі түрлері 

мен өндірілетін негізгі өнім 

Өнімдерін өткізу/қызмет көрсету секторы



18

бағдарламаны іске асыру;

ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу;

«сатып алу құқығымен жалға беру» меншікті бағдарламасын іске асыру;

жеке тұлғаларға ипотекалық қарыз беру (тікелей несие беру).

 

 

Қызметтерінің негізгі бағыттары:

 

 

 

«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» Бағдарламасын іске асыру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - 

Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру 

барысында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 21.06.2012 №821 қаулысымен «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» 

Бағдарламасы  бекітілді. 

Бағдарлама тұрғындардың басым көпшілігі үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін одан әрі арттыруды 

қамтамасыз ететін тұрғын үй құрылысын дамыту мәселелерін кешенді шешу мақсатында бекітілді. 

«ҚИК» ИҰ» АҚ сатып алу құқығымен жалға беру бағыты бойынша Бағдарламаны іске асыруға қатысады, ол 

бағдарлама аясында 3 млн. аса шаршы метрлі тұрғын үй салынады. «ҚИК» ИҰ» АҚ Бағдарламаны іске асыру 

аясында және Мемлекет басшысының халықтың тұрмыс деңгейін көтеру бойынша тапсырмасы орындау 

мақсатында  сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй бағытын дамыту және Қазақстан 

Республикасында ипотека нарығына қолдау көрсету сияқты міндеттер қойды.  

Сатып алу құқығымен жалдау мынадай негізгі шарттарды көздейді:

1) жалға алу мерзімі – 15 жыл, жалға алу мерзімі өткеннен кейін пәтер меншігіне өтеді;

2) бастапқы кепілдік жарна - 6 айлық жалдау төлемі;

3) жалға алу құқығын үшінші тұлғаға беру мүмкіндігі;

4) ағымдағы қаржылық жағдайға байланысты үлкен/шағын алаңы бар жалға берілетін тұрғын үйге 

қоныстану мүмкіндігі;

5) қалдық құны бойынша 10 жыл жалдау мерзімі өткеннен кейін жалға берілген тұрғын үйді сатып алу 

мүмкіндігі;

6) кірісі жеткілікті болмаған жағдайда қосымша жалдаушыларды тарту мүмкіндігі.

Тұрғын үй өлшемдері:

Шаршы метрі – 35-тен бастап 80 м2 дейін;

Жалға берілетін тұрғын үй жайлылығы 3-4 сыныпты.

Жалға берілетін тұрғын үй құрылысының тетігі:

Жергілікті атқарушы органдар «ҚИК» ИҰ» АҚ меншігіне салынған инженерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылымы жүргізілген және жобалау-сметалық құжаттамасы бар жер учаскелерін жалға берілетін 

тұрғын үй салу үшін ұсынады;

«ҚИК» ИҰ» АҚ 2013 жылдан бастап 2020 жыл аралығында 122, 800 млрд. теңге көлемінде республикалық 

бюджет қаражаты есебінен капиталдандыру;

«ҚИК» ИҰ» АҚ капиталдандыру қаражаттары есебінен және секьюритилендірілген облигацияларды, 

сондай-ақ мемлекет кепілдігі бар облигацияларды шығару және орналастыру арқылы құрылыс-монтаждау 

жұмыстарына қажетті қаржыландыруды қамтамасыз етеді;

тұрғын үй құрылысы және пайдалануға ендіру, тұрғын үйді «ҚТҚК» АҚ арқылы «ҚИК» ИҰ» АҚ меншігіне 

тапсыру.
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Бағдарламаны табысты іске асыру мақсатында «ҚИК» ИҰ» АҚ республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жалдамалы тұрғын үй құрылысын уақытылы қаржыландыру бойынша акционердің көмектесуімен нарықта 

капиталды тартумен айналысатын болады. Жеке инвестицияларды тарту сыртқы және ішкі қор 

нарықтарында облигацияларды (мемлекеттік кепілдігі бар және секьюритилендірілген) орналастыру, 

халықаралық қаржы институттарының қарыздарын және исламдық қаржыландыру құралдарын тарту 
 

 

 

Бағдарламаны орындаудың ағымдағы мəртебесі

3-тоқсан 2014 жыл;

Шымкент – жеті одақтасқан 9 қабатты үй және 

бір 9 қабатты үй, 56 196 шаршы м., сомасы 5 440 млн. 

теңге, объектіні тапсыру мерзімі – 3-тоқсан 2014 

жыл.

Құрылыстың 6 объектісін қаржыландыру 

мақұлданды, сомасы 7,669 млрд. теңгеге келесі 

қалалар бойынша шарт - тапсырмаларға қол 

қойылды:

Астана – Лепсi көшесі бойында 5 қабатты үй, 4 

348,9 шаршы м., сомасы 540 млн. теңге;

Ақтөбе – 9 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй кешені, 

1-кезекте,  22 253 шаршы м., сомасы 2 047 млн. 

теңге;

Орал – бес 5 қабатты үй, 24 911,8 шаршы м., 

сомасы 2 292 млн. теңге;

Қостанай – төрт 9 қабатты тұрғын үй, 9 450,72 

шаршы м., 869 млн. теңге;

Павлодар – 9 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй, 9 

457,92 шаршы м., 870 млн. теңге;

Петропавл – екі 5 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй, 

11 419,6 шаршы м., сомасы 1 051 млн. теңге.

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша бюджет 

қаражаттарын игеру 1 441 млн. теңгені құрады.

«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» Бағдарламасын іске 

асыру аясында Астана (19,39 га), Алматы (33,11 га), 

Атырау (1,4 га), Ақтөбе (8,21 га), Қарағанды (3,14 га), 

Көкшетау (11,85 га), Қостанай (6,68 га), Қызылорда (4 

га), Павлодар (3,02 га), Петропавл (15,87 га), Семей 

(4,75 га), Талдықорған (6,18 га), Тараз (1,285 га), Орал 

(1,9 га), Өскемен (7,8 га), Шымкент (0,75 га), Ақтау (3,2 

га) қалаларында ақылы және өтеусіз жалға жалпы 

алаңы 132,5 га. болатын жер учаскелері бөлінді.

Жер учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылым жүргізілді:

толығымен мына қалалар бойынша: Тараз, 

Қарағанды, Павлодар, Қостанай,  Шымкент;

ішінара мына қалалар бойынша:  Алматы, 

Петропавл, ШҚО, Қызылорда, Ақтөбе, Астана.

Сомасы 7,898 млрд. теңгеге құрылыс-монтаждау 

жұмыстарын жүргізуге шарт жасалды, құрылыс-

монтаждау жұмыстары мына қалаларда жүргізіліп 

жатыр:  

Алматы – екі 9 қабатты үй, 6 022 шаршы м., сомасы 

683 млн. теңге, объектіні тапсыру мерзімі – 2-тоқсан 

2014 жыл;

Қарағанды – үш 5 қабатты үй, 20 177 шаршы м., 

сомасы 1 775 млн. теңге, объектіні тапсыру мерзімі – 
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Ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу

калық өнімдер бойынша беріледі:

«Тұрғын үйді сатып алу» ипотекалық өнімі келесі 

мақсаттарға беріледі: көп пәтерлі үйден жеке 

пәтерді жеке меншігіне сатып алу; жеке тұрғын үйді, 

таунхаус, бау-бақшалы және саяжайлы жер 

учаскесімен үйді; бірнеше адамның иелігіндегі 

коттедждегі немесе таунхаустағы пәтерлер;

«Тұрғын үй құрылысы» ипотекалық өнімі келесі 

мақсаттарға беріледі: жеке тұрғын үй құрылысы: 

тұрғын үй, таунхаус, бау-бақшалы және саяжайлы 

үйлер мен кепіл мүлкі ретінде басқа жылжымайтын 

мүлік болатын басқа да жылжымайтын мүлік 

объектілері;

«Тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатысу» 

ипотекалық өнімі келесі мақсаттарға беріледі: көп 

пәтерлі үй құрылысына үлестік қатысу, тұрғын үй 

кешендері, жеке үй (тұрғын үй, таунхаус) және кепіл 

мүлкі ретінде басқа жылжымайтын мүлік болатын 

басқа да жылжымайтын мүлік объектілері;

«Тұрғын үйге жөндеу жұмыстары» ипотекалық 

өнімі келесі мақсаттарға беріледі: жөндеу 

жұмыстары, қайта жобалау, тұрғын үйді қайта 

жаңарту;

«Коммерциялық тұрғын үйді сатып алу» 

ипотекалық өнімі коммерциялық жылжымайтын 

мүлікті сатып алуға беріледі;

«Коммерциялық тұрғын үй құрылысы» ипотека-

лық өнімі келесі мақсаттарға беріледі: кепіл мүлкі 

ретінде басқа жылжымайтын мүлік болатын ком-

мерциялық тұрғын үй салуға.

«Коммерциялық тұрғын үй құрылысындағы 

үлестік қатысу» ипотекалық өнімі келесі мақсат-

тарға беріледі: кепіл мүлкі ретінде басқа жылжы-

майтын мүлік болатын коммерциялық тұрғын үй 

құрылысындағы үлестік қатысуға;

«Коммерциялық тұрғын үйге жөндеу жұмыста-

ры» ипотекалық өнімі келесі мақсаттарға беріледі: 

коммерциялық тұрғын үйге жөндеу жұмыстары, 

қайта жобалау, тұрғын үйді қайта жаңарту;

«Қарыздарды қайта қаржыландыру» ипотека-

лық өнімі бұрын берілген ипотекалық қарыздарды 

қайта қаржыландыруға беріледі.

«ҚИК» ИҰ» АҚ тұрғындарға ипотека беруді 

ынталандыру үшін ұзақ мерзімді қаржыландыруды 

тарту арқылы олардың өтімділіг ін қолдау 

мақсатында екінші деңгейлі банктерден ипотекалық 

қарыз алу бойынша талап ету құқықтарын сатып алу 

арқылы қаржылық оператор рөлін орындауды 

жалғастыруды жоспарлауда. Қазіргі сәтте «ҚИК» ИҰ» 

АҚ қарызға алудың орташа мөлшерлемесі 9% 

құрайды, ол көрсетілген мөлшерлемеден жоғары 

кірістілікпен ипотекалық қарыздарды екінші 

деңгейлі банктерден сатып алуға мүмкіндік береді. 

«ҚИК» ИҰ» АҚ акционерлердің қатысуымен екінші 

деңгейлі банктердің ипотекалық мөлшерлемелерін 

түсіру мүмкіндігі мақсатында «ҚИК» ИҰ» АҚ қарызға 

алуды арзандату нұсқаларын қарастырады.

Аталған мақсаттарды іске асыру аясында келесі 

тапсырмалар анықталды:

өз өнімдерінің сапасын арттыру, жоғары кәсіби 

стандарттарды қолдау;

ипотекалық несие беру жүйесін дамытуды 

жетілдіру;

«ҚИК» ИҰ» АҚ бағдарламалары бойынша 

ипотекалық несие беру рәсімін стандарттау және 

бірыңғайлау;

баланс жасалған тұрғын үй нарығын құру;

тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;

тұрғын үй саласындағы инвестицияларын тарту;

ипотекалық нарықтағы озат айқындамаларды 

сақтау.

«ҚИК» ИҰ» АҚ тұрақты негізде:

1. халықтардың басым көпшілігіне ипотекалық 

қарыз алуға тартудың қолжетімділіг і  мен 

тартымдылығын арттыру мақсатында «ҚИК» ИҰ» АҚ 

өнімдері бойынша ипотекалық несие беру 

шарттарын жетілдіру мен оңтайландыру бойынша;

2. «ҚИК» ИҰ» АҚ қызметтерінің сапасын арттыру 

мақсатында  «ҚИК» ИҰ» АҚ банк - серіктестермен 

және басқа ұйымдармен өзара әрекет ету үрдісін 

оңтайландыру бойынша іс-шаралар топтамасын 

келтіріледі.

Қарыз алушыға ипотекалық қарыз  келесі   ипоте-
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жағдайларында сатып алу іске асырылатын басқа 

әлеуметтік санаттағы азаматтарды қамтиды.

Өзінің меншікті бағдарламасының шарттары 

мен параметрлері:

Кейін сатып алу құқығымен тұрғын үйді жалға 

беру

Жалға беру мерзімі – 20 жыл;

Кепілдік жарнасы - жалға берудің 6 айлық төлемі; 

Мерзімінен бұрын сатып алу – 7 жылдан кейін; 

Ішінара - мерзімінен бұрын (жалға беру төлемінің 

6 айынан кем емес) сатып алу мүмкіндігі;

Ағымдағы қаржылық жағдайға байланысты жалға 

берілетін тұрғын үйдің үлкен/кіші алаңына көшу 

мүмкіндігі;

Табысы жетпеген жағдайда қосалқы жалға 

алушыларды тарту мүмкіндігі.

Кейін сатып алу құқығымен тұрғын емес үй-

жайды (коммерциялық) жалға беру

Жалға беру мерзімі – 20 жыл;

Кепілдік жарнасы - 6 айлық жалға беру төлемі;

Мерзімінен бұрын сатып алу – 7 жылдан кейін; 

Ішінара - мерзімінен бұрын (жалға беру төлемінің 

6 айынан кем емес) сатып алу мүмкіндігі;

Табысы жетпеген жағдайда қосалқы жалға 

алушыларды тарту мүмкіндігі

Компанияның аймақтық өкілдері кейіннен сатып 

алу үшін тұрғызылатын объектілерді барлық 

аймақтардан кейіннен сатып алу құқығымен жалға 

берілетін Компанияның жаңа өнімін сатып алуға 

мүмкіндік беретін Қазақстанның барлық облыс 

орталықтарында кеңінен  таралған.

Өзінің меншікті бағдарламасы жылжымайтын мүлік 

нарығында жаңа өнім болып табылады және 

«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасын іске 

асыру аясында жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу 

құқығымен бірге іске асырылатын болады. 

Өзінің меншікті бағдарламасы «ҚИК» ИҰ» АҚ-ның әрі 

қарай жалға беру қоржынының тұрақты өсуіне, 

жылжымайтын мүлікті жалға берудің  бағытты 

нарығына шығуға және «ҚИК» ИҰ» АҚ қызметінің 

тұрақты дамуы үшін нақты база құруға мүмкіндік 

береді. 

«Кейін сатып алу құқығымен жалға беру» қызметінің 

жаңа тұжырымдамалық бағыты дәстүрлі ипотекамен 

салыстырғанда тұрғын үйді едәуір арзандатады және  

дефолт тәуекелін азайтады. 

«Кейін сатып алу құқығымен жалға беру» құралын 

дамыту тұрғын үй нарығындағы қауырттылыққа 

алып келетін алыпсатарлық құбылыстан  құтылуға 

мүмкіндік береді және ипотекалық несие берудің 

шарықтау шегіндегі орын алған «үлескерлердің 

проблемасы» жойылады. 

Өзінің меншікті бағдарламасы Бағдарлама бойынша 

сатып алумен жалға алу бағыты аясында жалға алу 

төлемін төлеу үшін жеткілікті табысы бар, бірақ 

алғашқы жарна үшін қажетті қорының болмауы 

салдарынан ипотекалық қарыз алу мүмкіндігі жоқ 

азаматтардың  басымдылық беретін санаттарына 

жатпайтын тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз 

етуге бағытталған.

Өзінің меншікті бағдарламасы Бағдарлама аясында 

«кейін сатып алу құқығымен жалға беру» бағытымен 

өзінің негізгі параметрлеріне ұқсас, бірақ, ол нарық 

 

 

 

«Кейін сатып алу құқығымен жалға беру» өзінің меншікті бағдарламасын іске асыру
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Жеке тұлғаларға ипотекалық қарыз беру (тікелей несие беру)

2010 жылы "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" «ҚазИпотека» ИҰ» АҚ еншілес ұйымымен қосылу арқылы 

қайта құрылды. «ҚИК» ИҰ» АҚ ипотекалық ұйым мәртебесін алды және тұрғындарға тікелей несие беру 

құқығын алды.

Тікелей несие беру аясында 12.04.2010 жылғы №5.1.69 банктік қарыз операцияларын іске асыруға уәкілетті 

органның лицензиясы негізінде  2013 жылы  6 378,7 млн. теңге мөлшерінде 644 ипотекалық қарыз берілді, 

сонымен бірге «ҚИК» ИҰ» АҚ 2011-2014 жылдарға арналған Алматы қаласындағы тұрғын үй құрылысының 

«Қалалық ипотекалық тұрғын үй құрылысы» Бағдарламасының операторы болып табылған Алматы 

қаласының Әкімдігімен бірігіп ынтымақтастық туралы жасалған меморандум аясында 561,1 млн. теңге 

көлеміндегі 110 ипотекалық қарыз ұсынды.

2014 жылдан бастап тікелей несие беру бағдарламасы тоқтатылды және  «ҚИК» ИҰ» АҚ өзінің негізгі қызметі – 

банктерден талап ету құқықтарын сатып алуға және «Кейін сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй» 

бағыты бойынша «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасын іске асыруға, сонымен қатар Өзінің меншікті 

бағдарламасы аясында «Кейін сатып алу құқығымен жалға берудің» жаңа құралын дамытуға көңіл бөледі.
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2005-2007 жылдарға арналған ҚР тұрғын үй құрылысын 

дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру

 

 

Қызметтердің негізгі түрлері бойынша 

Компанияның нарықтық үлесі
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«ҚИК» ИҰ» АҚ 31.12.2013 ж. жағдай бойынша Қазақстанның ипотекалық нарығындағы үлесі 11,8% құрайды.

Ссудалық қоржынның динамикасы, млн. тенге
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Аудит Аудит Аудит Аудит Аудит Аудит

Ссудалық қоржын (млн. тг.) Өсу қарқыны

Бағдарламалар бойынша ссудалық 

қоржынның құрылымы

Валюта бойынша 

ссудалық қоржынның құрылымы
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8%
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KZT 82%

USD 18%
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71%

26%

2%

1%

2013 жылы Компаниямен банк-серіктестер арасында бел-

сенді түрде жұмыстар жүргізілгендіктен ипотекалық қарыз 

бойынша сатып алынған талап ету құқықтары жаңа қарыз-

дардың көп көлемін (89%),  құрады және ссудалық қоржын-

ның көлемі 2012 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 84,7% 

құрады. 2012 жылмен салыстырғанда ссудалық қоржынның 

кірістілігі 9,6%-дан 11,64%-ға дейін өсті.

АТФ Банк

Еуразиялық Банк

Банк Астана Финанс

Басқалары

Банк-серіктестер бөлігіндегі қоржын Иотекалық өнім бөлігіндегі қоржынның құрылымы

«АТФ Банк» АҚ

«ҚИК» ИҰ» АҚ

 «Еуразиялық Банк» АҚ

«Банк Астана Финанс» АҚ

34%

23%

14%

6%

4%

3%

3%

2%

2%
2%
2%

1%
1%
1%

«ТЕМIРБАНК» АҚ

«БТА Банк» АҚ

«Альянс Банк» АҚ 

«Банк ЦентрКредит» АҚ

 «Элитстрой Финанс» ИҰ» АҚ

       «Халық Банкі» АҚ

«Казкоммерцбанк» АҚ

«БТА Ипотека» АҚ

«БТА Банк» АҚ
«Цеснабанк» АҚ

«Нұрбанк» АҚ 2% 88,7%
2,5

1,6 1,5
2

2,3

1,3 0,06

Тұрғын үйді сатып алу

Тұрғын үйді сатып алу

Коммерциалық жылжымайтын 
мүлікті сатып алу

Тұрғын үйді жөндеу

Үлестік қатысу

Тұрғын үй құрылысы

Қайта қаржыландыру

Коммерциялық жылжымайтын 
мүлікті жөндеу

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



2008
Ең алғашқы несиелік рейтінгі алынды

 

 

Компанияның мақсаттары мен  инвестициялық 

жоспарлары туралы жалпы ақпарат
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2014-2018 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес Компания 265 342 млн.теңге сомасына «Қолжетімді 

тұрғын үй - 2020» Бағдарламасы бойынша жалға берілетін тұрғын үй құрылысын қаржыландыру 

жоспарлануда, сонымен қатар 1 795 мың шаршы метр көлемінде тұрғын үйді ендіруді жоспарлауда. 

Қаржыландыру 70 693 млн.теңге сомасына Компанияның акционерлік капиталына салуымен, сондай-ақ  

жалпы сомасы 181 093 млн.теңгеге облигациялар шығару есебінен жүргізіледі.

Жалға берілетін тұрғын үйдің өз жеке меншік бағдарламасы аясында  қаржыландыруға 64 750 млн. теңге 

сомасын бөлу, 309,2 мың шаршы метрді сатып алу мен өткізу жоспарлануда. Өзінің жеке меншік жалдарын 

қаржыландыру облигацияларды шығару есебінен де, Компанияның жеке меншігіндегі қаржы есебінен де 

жүргізіледі. 

Компания банк - серіктестерден талап ету құқықтарын сатып алуды жалғастыруды жоспарлауда. 

 

 

Акционерлер құрамы туралы ақпарат

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне сәйкес «Бәйтерек» 

Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Компанияның дауыс беруші акцияларының  97,62168% иеленді және 

«Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 

дауыс беруші акцияларының 2,37832% дауыс беруші акцияларының  иеленді.
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Тұрғындарға тікелей несие беру өнімдері іске қосылды

 

Компанияның корпоративтік басқару 

жүйесі туралы ақпарат

Корпоративтік басқару режімін сақтау, Компанияның ұйымдастыру 

құрылымы, Компания органдарының құрылымы және оның 

қызметтері, өкілеттігі мен құрамы туралы, оған қоса Компания 

орган мүшелерінің біліктілігі мен оларды 

іріктеу тәртібі туралы ақпарат.
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«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамы өз қызметінде «Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ-ының Корпоративтік кодексімен белгіленген мынадай 

корпоративтік басқару қағидаттарын басшылыққа алады:

акционерлердің құқықтарын қорғау қағидаттары мен мүдделері;

директорлар кеңесі қоғамымен және Басқармамен қоғамды тиімді басқару қағидаттары;

қоғамның өз бетінше қызметінің қағидаттары;

қоғам қызметтері туралы ақпаратты ашудың анықтылығы мен жүйелілік қағидаттары;

заңдылық пен этика қағидаттары;

тиімді дивидендтік саясат қағидаттары;

тиімді кадрлық саясат қағидаттары;

қоршаған ортаны қорғау;

корпоративтік келіспеушіліктер мен келіспеушілік мүдделері саясаты;

жауапкершілік қағидаттары.

Компанияны басқару құрылымы Акционерлердің жалпы жиналысында, Директорлар кеңесінде және 

Басқармада ұсынылған. Құрылымдық бөлімшелер – орталық аппарат, Астана қаласындағы өкілдік және 

аймақтық өкілдер.

Басқару органдарының құқықтарын, өкілеттіктері мен қызметтік міндеттемелерін бөлу Жарғымен және 

Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Құрылымдық бөлімшелердің құқықтарын, өкілеттіктері мен 

қызметтік міндеттемелерін бөлу ережемен анықталады.

Компания өз қызметінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ корпоративтік басқару 

Кодексімен анықталған корпоративтік басқару принциптерін басшылыққа алады.

Корпоративтік басқару Компания қызметін басқару мен бақылау жасауды қамтамасыз ететін үрдістердің 

жиынтығы мен Акционерлер мүдделеріндегі Акционерлер мен Директорлар кеңесі, Басқарма және 

Компанияның басқа органдарына және Мүдделі тұлғалар арасындағы қарым-қатынастарды қоса алғандағы 

деп түсіндіріледі.

Компания  корпоративтік басқаруды Компания қызметінің тиімділігін көтеру, оның беделін көтеру мен 

оларға капитал тартуға кететін шығынды азайту құралы ретінде қарастырады. 
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Корпративтік басқару құрылымы

Басқару органы – Директорлар кеңесі Қоғамның стратегиясын және/немесе қаржылық-шаруашылық 

жоспарын жасауға жауап беретін, оның қызметінің жалпы басқарылуын және Басқарма қызметіне бақылау 

жасауды іске асыруға жауап береді.

Алқалық атқарушы орган - Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады және 

стратегияны және/немесе Директорлар кеңесі мен Акционерлермен анықталған Қоғам қызметінің 

қаржылық-шаруашылық жоспарын іске асырады.

Қоғам қызметін қамтамасыз ету және Қоғамдағы операцияларды іске асыру кезінде тәуекелдікті төмендету 

мақсатында басқа тұрақты және(немесе) уақытша әрекет ететін органдар құрылуы мүмкін: несие 

комитеттері, проблемалық қарыздар бойынша комитет, тәуекелдікті басқару бойынша комитет және т.б. 

Мұндай органдардың құрылу тәртібі мен жұмыстары, құзыреттілігі, олардың мүшелерінің өкілеттіліктері 

Қазақстан Республикасының заңнамасына, олар туралы ережеге және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына 

сәйкес анықталады.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне ішкі бақылау саласында, тәуекелдікті 

басқаруда, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауға және Қоғам қызметін жетілдіру 

мақсатында кеңес беруге бақылау жасауды іске асырады.

Акционерлердің 

жалпы жиналысы

Жоғарға орган

Директорлар кеңесі

Басқару органы

Басқарма

Атқарушы орган

Корпоративтік 

хатшы

Ішкі 

аудит қызметі

Ішкі аудит 

бойынша комитет

Кадр мен сыйақылар

бойынша комитет

Стратегиялық жоспар-

лау бойынша комитет

Әлеуметтік мәселелер

бойынша комитет
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Директорлар кеңесі

алмайды: 
      өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен 

алынып тасталмаған сотталғандығы бар;  

      жоғары білімі жоқ;

   бұрын банкрот деп танылған немесе осы тұлға-

ның басшылығы кезінде консервацияға, санацияға, 

ырықсыз жоюға ұшыраған заңды тұлғаның 

банкроттық, бұзылудан сақтау, санация, ырықсыз 

жою туралы шешім қабылданғаннан күннен кейін 

бес жыл бойы басшы қызметкер болғанда.

Тәуелсіз директорларды таңдау критериялары 

Тәуелсіз директор төменде көрсетілгендер болма-

ған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі болып 

саналады:

  компанияның аффилирленген тұлғасы болып 

табылмаған және Директорлар кеңесіне сайлан-

ғанға дейін үш жыл ішінде  аффилирленген тұлға 

болмаған (Компанияға тәуелсіз директор лауазы-

мына оның келген жағдайын қоспағанда);  

    осы Компанияның аффилирленген тұлғаларына 

қатысы бойынша  ішінде  аффилирленген тұлға 

болып табылмайды;

  аталған Компания немесе ұйымдардың лауа-

зымды тұлғаларына бағынушылық байланысы жоқ,   

аталған  Компанияның аффилирленген тұлғалары 

Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл 

ішінде  аталған тұлғамен бағынушылық бай-

ланысы жоқ тұлға; 

      мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын; 

     аталған Компания органдарының отырыстарын-

да акционер өкілі болып табылмайтын және 

Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл 

ішінде  акционер өкілі болмаған; 

     аталған Компанияның аудитінде аудитор ретінде 

қатыспайтын, аудиторлық ұйымдардың құрамында 

жұмыс істеген және Директорлар кеңесіне 

сайланғанға дейін үш жыл ішінде  мұндай аудитке 

қатыспаған.

Директорлар кеңесінің қызметі Акционерлер 

мүддесін жоғары деңгейде сақтау қағидаты негізіне 

құрылады және Қоғамның нарықтық құнын көтеруге 

бағытталған. Директорлар кеңесінің қызметі 

Жарғымен, корпоративтік басқару кодексімен, 

Директорлар кеңесі туралы ережемен реттелген.

Директорлар кеңесі мүшелерін таңдау критерия-

лары  

Акционерлер мен Қоғамның мүддесі үшін барлық 

Директорлар кеңесінің міндеттері мен тиімді 

жұмыстарды ұйымдастыруды орындау  үшін  қажет 

болып саналатындықтан  Директорлар кеңесі 

мүшелерінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, 

біліктілігі, оң жетістіктері мен іскерлік және/немесе 

салалық ортада мінсіз беделінің болуы тиіс. 

Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау үрдісі Қоғам 

Акционерлерінің құқығы мен мүдделерін қорғауды 

жүзеге асыруды қамтамасыз ететін анық және ашық 

болуы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау 

үдерісі барлық Акционерлердің мүддесі мен пікірін 

қоса алғанда жүзеге асады.

Директорлар кеңесіне басқарушы лауазымда жұмыс 

тәжірибесі бар кәсіпқойлар тартылады. 

Директорлар кеңесiнiң мүшелерi: 

      акционерлер - жеке адамдар; 

      директорлар кеңесiне акционерлердiң өкiлдерi 

ретiнде сайлауға ұсынылған (ұсыным берiлген) 

адамдар; 

      қоғамның акционері болып табылмайтын және 

директорлар кеңесiне акционердiң өкiлi ретiнде 

сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берiлмеген) жеке 

адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесі құрамына  Директорлар кеңесі 

құрамы санынан отыз пайыздан кем болмайтын 

тәуелсіз директорлар енуі тиіс.  

Мынадай тұлға Директор лауазымына сайлана  
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ларды әзірлеу және оларды Директорлар кеңесіне 

ұсыну арқылы Қоғамның дамуын тиімді басқаруды 

арттыру үшін құрылған.  

Компанияда басқару және бақылау органдарының 

құрылуы мен қызметтерінің тәртібін реттейтін 

бірқатар ішкі құжаттар бекітілген, оның ішінде:

 Корпоративтік басқару кодексі («Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» АҚ акционерлерінің 

жалпы жиналысының 2008 жылғы 16 мамырдағы 

шешімімен бекітілген);

 Директорлар кеңесі туралы ереже (Акционер-

лердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 16 мамыр-

дағы шешімімен бекітілген);

  Басқарма туралы ереже (Директорлар кеңесінің 

2010 жылғы 09 сәуірдегі №5 шешімімен бекітілген).

  Ішкі аудит қызметі туралы ереже (Директорлар 

кеңесінің 2010 жылғы 16 наурыздағы №3 шешімі-

мен бекітілген).

 Корпоративтік хатшы туралы ереже (Директор-

лар кеңесінің 2010 жылғы 09 сәуірдегі №5 шешімі-

мен бекітілген).

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның 

Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен 

бекітілген және Компанияның штат кестесіне 

сәйкес 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша штат саны 194 бірлікті құрайды, оның 

ішінде 18 бірлік – аймақтық өкілдер және 13 бірлік – 

Астана қаласындағы Өкілдік қызметкерлері, 

сонымен бірге 30 бірлік белгілі бір жұмыс түрлерін 

орындау үшін қабылданған қызметкерлер.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Компания Басқармасының 29.11.2013 ж., №59 

шешімімен бекітілген Компанияның ұйымдастыру 

құрылымы жұмыс істейді. 

Директорлар кеңесінің Комитеті 

Қоғамдағы Директорлар кеңесінің қызметін тиімді 

орындауға көмек көрсету мақсатында Комитеттер 

құрылды:

      Ішкі аудит бойынша комитет;

      Кадр мен сыйақылар бойынша комитет; 

      Стратегиялық жоспарлау бойынша комитет;

      Әлеуметтік мәселелер бойынша комитет.

  

Аудит бойынша комитет Қоғамның қаржылық-

шаруашылық қызметі үшін тиімді бақылау жүйесін 

орнату бойынша нұсқауларды беру бойынша 

ұсыныстарды өңдеу арқылы, қаржылық есептіліктің 

толықтығы мен дұрыстығы; ішкі бақылау мен 

тәуекелдікті басқару жүйесінің сенімділігі мен 

тиімділігі; сыртқы және ішкі аудит қызметінің 

тәуелсіздігіне бақылау жасау; Қазақстан Респу-

бликасы заңнамаларының сақталуына бақылау жа-

сау арқылы Директорлар кеңесіне көмек көрсетеді.

Кадр мен сыйақылар бойынша комитет Директорлар 

кеңесіне кадрларды, Қоғамның басқа басқару-

шыларын тағайындау мәселелері бойынша, соны-

мен қатар уәждеме жүйесі мен қызметкерлерге сый-

ақы беру және Қоғамның лауызымды тұлғаларына 

нұсқаулар беруден тұрады.

Стратегиялық жоспарлау бойынша комитет Қоғам 

қызметінің басым бағыттарын құру мен оның даму 

стратегиясын өңдеу саласында Директорлар кеңесі 

құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім 

қабылдау үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне 

нұсқауларды өңдеу мен дайындау мақсатында 

құрылған.  

Әлеуметтік мәселелер бойынша комитет әлеуметтік 

мәселелер бойынша жан-жақты негізделген нұсқау-
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Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің төрайымы

Туған жылы: 1973 ж. 

ҚР азаматшасы

2013 жылғы 28 қарашада «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  Директорлар кеңесінің төрайымы 

болып тағайындалды. 

Жұмыс өтілі:

Қазіргі уақытта «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының төрайымы, басқарма 

мүшесі. Әр жылдары «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «БТА Банк» АҚ, «Темірбанк» АҚ, «Альянс Банк» АҚ 

Директорлар кеңесінің құрамында болды.

Білімі:

Жоғары (экономикалық). Іскерлік әкімшілік ету магистр дәрежесі берілді.

Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1974 ж.
ҚР азаматы
Жұмыс өтілі:
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы
Білімі:
Жоғары (экономикалық)
Республиканың дамуына және егемендігінің нығаюына көп үлесін қосқаны үшін «Қазақстан тәуелсіздігіне 
10 жыл» мерейтой медалімен марапатталды.

Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна 
Директорлар кеңесінің мүшесі
Туған жылы: 1972 ж.
ҚР азаматшасы
2013 жылғы 5 қарашада «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
тағайындалды. 
Жұмыс өтілі:

Қазіргі уақытта «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры. Бұрын Қоғамның 

қаржылық және экономикалық мәселелеріне бағытталған көп салалы ірі энергетикалық холдинг «Самұрық - 

Энерго» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болды.

Білімі:

Жоғары (экономикалық). Экономика ғылымдарының докторы.

Қазақстан Республикасы Президентінің «Құрмет» Орденімен марапатталған, «ТМД еңбегі сіңген энергетигі» 

құрметті атағын иеленді. "KAZENERGY" Ассоциациясының медалімен марапатталды.        
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Алтынбеков Кайрат Турекулович 
Тәуелсіз директор

Туған жылы: 1976 ж.

ҚР азаматы

2013 жылғы 6 қыркүйекте  «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  Директорлар кеңесінің мүшесі 

болып тағайындалды. 

Жұмыс өтілі:

Қазіргі уақытта Стамбул қаласында СFO «KGM Energy» болып табылады. Бұрын «БТА Ипотека» АҚ Вице – 

Президенті қызметін атқарған.

Білімі:

Жоғары (экономикалық).

Жаныкулов Жумабек  Есилбекович
Тәуелсіз директор

Туған жылы: 1976 ж.

ҚР азаматы

2013 жылғы 6 қыркүйекте  «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  Директорлар кеңесінің мүшесі 

болып тағайындалды. 

Жұмыс өтілі:

Қазіргі уақытта «Global Chemicals Company» қызмет атқарады. «КАЗКА» Қазақстан Кәсіпкерлері 

Қауымдастығының директорлар кеңесінің төрағасы.  

Білімі:

Жоғары (экономикалық).

Гумаров Эльдар Мухтарович
Директорлар Кеңесінің мүшесі 

Туған жылы: 1988 ж.

ҚР азаматы

2013 жылғы 6 қыркүйекте  «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  Директорлар кеңесінің мүшесі 

болып тағайындалды. 

Жұмыс өтілі:

Қазіргі уақытта «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Активтерді басқару мен корпоративтік даму 

департаментінде жұмыс істейді .

Білімі:

Жоғары (экономикалық).
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Басқарма

Басқарма Төрағасы  

                Білімі: 

1991 - 1995 жж.  Х.А.Ясауи атындағы Қазақ - түрік университеті, мамандығы«Экономика».

1995 - 1997 жж. Анкара қаласындағы Х.А.Ясауи атындағы Қазақ - түрік университеті 

жанындағы Әлеуеттік зерттеу институты, «МВА». 

1998 ж. Pangaea Partners Scholarship Program , «Кредиттік талдау» және «Әкімшілік 

ету бизнесі».

Еңбек жолы:

2001 - 2002 жж. «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» ЖАҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, 

бірінші орынбасары.  

2002 - 2003 жж. «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» ЖАҚ Басқарма Төрағасы.  

2003 - 2004 жж. Астана қаласындағы инвестиция және сыртқы экономика байланыстары 

департаментінің директоры.  

2004 - 2006 жж. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.  

2006 жылдан - қазіргі

уақытқа дейін  

Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы  .

   
Республика тәуелсіздігін нығайту, мемлекеттің қалыптасуы мен дамуына 

қосқан үлестері үшін  «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» мерейтойлы 

медалімен марапатталған.

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
– 
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Досмухаметов Болат Сейлханович 

Басқарма Төрағасының орынбасары 

Білімі: 

1991 - 1995 гг.  Х.А.Ясауи атындағы Қазақ - түрік университеті,  мамандығы - «Құқықтану». 

                       Еңбек жолы:

1997 ж.  «Түркістан» ҚӨК заңгер-кеңесші. 

1997 - 2000 жж. «Нефтехимбанк» ААҚ ЕБ проблемалық несиелер бөлімінің заңгері, 

проблемалық несиелер бөлімінің бастығы. 

2000 - 2001 жж. «Орда Кредит» АҚ НС Заң департаменті директорының орынбасары.  

2001 - 2002 жж. «НК групп» АҚ Заң мәселелері бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары.  

2002 - 2004 жж. «Қазақстан Индустриалдық Банкі» АҚ заң бөлімінің бастығы, Басқарма 

Төрағасының орынбасары.  

2005 - 2009 жж. Шымкент қаласындағы «Альянс Банк» АҚ филиалының директоры.  

2008 - 2009 жж. «Оңтүстік Қаржы Компаниясы» АҚ вице президенті.  

2009 - 2010 жж. «Қазақстан HSBС Банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі, Проблемалық 

қарыздармен жұмыс жөніндегі департаментінің директоры.

. 2008 - 2010 жж. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі, Директорлар кеңесінің аудит бойынша  Комитетінің төрағасы;  
2010 жылдан - қазіргі

уақытқа дейін  

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары.

– 

– 

– 

– 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



1996 - 2001 жж.  

37

 Жумабеков Сержан Лесбекович
Басқарма Төрағасының орынбасары 

                                    Білімі:

– 

– 

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті.   

2007 - 2009 жж. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, 

«Қаржы және несие» мамандығы бойынша.

Еңбек жолы:

2001 ж. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі  Дәрменсіз 

борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитет.  

2002 - 2003 жж. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментінің 

Коммерциялық заңнама бөлімінің бастығы.  

2003 - 2008 жж. «Қазақстанның Инвестициялық Қоры» АҚ-ның бөлім бастығы, Заң департаменті 

директорының орынбасары.  

2008 - 2011 жж.  «Қазақстанның Инвестициялық Қоры» АҚ-ның Заң департаментінің Директоры, 

Аппарат басшысы.

2010 жылдан - қазіргі

уақытқа дейін   

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары.

– 

– 

– 

– 

– 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Касымов Атоуллохон Хабибуллоевич
Басқарма Төрағасының орынбасары  

                       Еңбек жолы:

2012 жылдан - қазіргі

уақытқа дейін 

Білімі: 

2006 - 2008 жж. 

2008 - 2009 жж. 

2009 - 2010 жж. 

2010 - 2011 жж. 

2011 - 2012 жж. 

2002 - 2006 жж. 

2008 ж. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Санкт-Петербург қаласындағы Мемлекеттік Экономика және Қаржы  

университеті, мамандығы - «Экономика». 

Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY (АҚШ), мамандығы 

- «Қаржы және инвестиция»  

Нью-Йорк қаласындағы American Express-індегі ғаламдық корпоративтік 

сатушы, қаржы аналитигі.

Ренессанс Капитал инвестициялық - банкілік бөлімшесінің аналитигі.

«Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Корпоративтік қаржы 

департаментінің бас менеджері. 

«БТА Банк» АҚ басқарушы директоры. 

Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Корпоративтік қаржы 

департаментінің директоры. 
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Мурзакулова Жанат Гавыллатыповна
Басқарма Төрағасының орынбасары  

Білімі: 

1999 - 2003 жж. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық университі, дәрежесі - «бакалавр»   

2003 - 2004 жж. Қазақстан  Республикасының Ұлттық Банкі бағдарламасы бойынша Т.Рысқұлов 

атындағы Қазақ Экономикалық университетін бітірді, дәрежесі - «магистр». 

2007 - 2008 жж. «Болашақ» степендиясы бойынша University of Birmingham, United 

Kingdom бітірді.

Еңбек жолы:

2004 - 2011 жж. мемлекеттік мекемелерде әр түрлі лауазымдарда жұмыс істеді.

2011 - 2012 жж. «Жетісу «ООИУПА» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.

2012 - 2013 жж. «Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ операциялық қызмет бойынша Басқарма 

Төрағасының орынбасары.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының 

орынбасары. 
2012 жылдан - қазіргі

уақытқа дейін 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



 

Компания Директорлар кеңесінің 

және Директорлар кеңесі комитетінің 

қызметі туралы есеп 

2011
Алматы қаласындағы 2011-2014 жылдарға арналған 

Тұрғын үй құрылыс бағдарламасы аясында қолжетімді тұрғын үйге 

ипотекалық несие берудің әлеуметтік бағдарламасы басталды 
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2013 жылы Директорлар кеңесінің 15 отырысы өтті (7 күндізгі және 8 сырттай) және олар бойынша 129 шешім 

қабылданды. 

Директорлар кеңесіне стратегиялық жоспарлау, соның ішінде Компания қызметінің басым бағыттарын 
анықтауға қатысты мәселелер бойынша есептерді ұсыну мен әзірлеу мақсатында және ол жоспарды дамыту 
үшін Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет құрылды. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі комитеті 2 отырыс өткізді, ол бойынша 4 шешім қабылданды.

Компанияның әлеуметтік саясатын жетілдіру және тиімді ету мәселесі бойынша ұсыныстарды Директорлар 
кеңесіне ұсыну мен әзірлеу мақсатында Әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитет құрылды.   

Сыйақылар жөніндегі Компания Директорлар кеңесінің Комитеті және Кадр мен сыйақы мәселелері 
жөніндегі Компания Директорлар кеңесінің Комитетіне тағайындау  жөніндегі Компания Директорлар 
кеңесінің Комитеті қайта құрылды. Кадр мен сыйақы мәселелері жөніндегі Компания Директорлар кеңесі 
Комитетінің 2 отырысы жүргізіліп, олар бойынша 8 шешім қабылданды. 

Онымен қатар Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 3 отырысы жүргізіліп, олар бойынша 
10 шешім қабылданды. 
 

Директорлар кеңесімен 2013 жылы қарастырылған 

мәселелердің негізгі топтары:

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ының  жалға берілетін тұрғын 

үйлерді беру, ипотекалық қарыз бойынша талап 

құқықтарын сатып алу мен беру жөніндегі, 

жылжымаймын мүлікті сату, проблемалық 

қарыздарды қайта құрылымдау жөніндегі қызметін 

реттейтін ішкі құжаттары, несие саясаты, еңбекке 

ақы төлеу ережелерін, тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді сатып алуды жүргізу ережесін, 

инвестициялау саясатын, тәуекелдерді басқару 

саясатын сондай-ақ Компанияның басқару 

органдары туралы ережені бекіту мен оған 

өзгертулер енгізу туралы мәселелер.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипоте-

калық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар 

кеңесінің комитеті туралы және Комитет ережесін 

бекіту туралы мәселелер.

    Бағалы қағаздар туралы мәселелер, атап айтқан-

да:

- Жоспарланып отырған сыйақының тіркелген 

мөлшерлемесімен қамтамасыз етілмеген он үшінші 

облигациялар шығарылымының және сыйақының 

тіркелген мөлшерлемесімен қамтамасыз етілмеген 

он екінші облигациялар шығарылымының 

құрылымын бекіту;

- Компания акцияларын орналастыру, саны, тәсілі 

және оны орналастыру бағасы туралы;- «Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» 

акционерлік қоғамының бұрын орналастырылған 

облигацияларын сатып алу туралы.

Даму жоспары сияқты, жоспарларды, есептерді 

бекіту, еншілес ұйымдардың қаржы есептілігі, 

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары, ішкі аудит 

қызметінің жұмыс жоспары, ішкі аудит қызметінің 

есептері, қаржылық жағынан сауықтыру жоспары.

Компания басқарма органының мүшелерін 

сайлау туралы және олардың өкілеттілігінің мерзімі 

туралы мәселелер.

Компания құрылымы мен санын ұйымдастыру 

мәселесі, атап айтқанда: 

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық 

ұйымы» акционерлік қоғамының штат санын бекіту 

туралы;

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

ұйымдастырушы құрылымын қарастыру туралы.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  

және «Қазақстан Тұрғын үй - Құрылыс корпора-

циясы» АҚ арасындағы «Қолжетімді тұрғын үй-2020» 

бағдарламасы аясында қызметтерді (жұмыстарды) 

мемлекеттік сатып алу туралы шарттарына отыру 

туралы.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотека-

лық ұйымы» акционерлік қоғамының жалпы 

акционерлерінің кезектен тыс жиналысын шақырту 

туралы және акционерлердің кезектен тыс жалпы 

жиналысының күн тәртібін белгілеу туралы .

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипоте-

калық ұйымы» акционерлік қоғамының «Сбербанк» 

АҚ ЕБ-нен несие қаражаттарын тарту мәселесі.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипоте-

калық ұйымы» Акционерлік қоғамының «АТФ Банк» 

АҚ-ынан ипотекалық қарыз қоржынын сатып алу 

туралы, «АТФ Банк» АҚ-ынан ипотекалық қарыз 

қоржынын сатып алу жөніндегі қаржы мәмілелері 

үшін облигацияларды шығарылымы туралы 

шешімді қабылдау және облигацияларды шығару 

талаптарын белг ілеу туралы,  «Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» 

акционерлік қоғамының ішкі құжаттарына 

жасалынған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту 

2013 жылы акционерлер тарапынан Компанияға тапсырмалар, өтініштер мен шағымдар түспеді.

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Басқарма қызметі туралы есептер 

Қоғам қызметіне есеп беру кезеңі ішінде басқару Басқармамен және Басқарма Төрағасымен жүзеге 

асырылды.  

2013 жылы Басқарма отырысы жүйелі түрде өткізілді. Жыл ішінде Басқарманың 66 отырысы өтті, оның 47- 
күндізгі, 19-кезектен тыс жүргізілді. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік 
қоғамы қызметінің басты мәселелері бойынша барлығы 249 мәселе қарастырылды және олар бойынша 
тиісті шешімдер қабылданды. Басқарма отырысының 80% толық құрамы қатысуымен өтті. Барлық шешімдер 
бір дауыспен қабылданды.  

2013 жылы Қоғам Басқармасымен қарастырылған 

мәселелердің негізгі топтары:

«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасын 

іске асыру, оның ішінде 2013-2018 жылдарға 

арналған «Қазақстан Тұрғын үй - Құрылыс корпора-

циясы» АҚ-ымен құрылыс объектілерін салуға 

шартқа отыру; жергілікті атқарушы органдарымен 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ 

арасында ынтымақтастық туралы меморандумға 

отыру; құрылыс объектілерін қаржыландыруды 

қарастыру мен бекіту және т.б.

Баға кесу мөлшерлемесін бекіту туралы, 

ипотекалық қарыз бойынша сыйақы мөлшер-

лемесі мәселесі; ипотекалық қарызды ұсыну туралы 

мәселені қарастыру.

«АТФ банк» АҚ, «Евразийский Банк» АҚ, «Банк 

«Астана - финанс» АҚ ипотекалық қарыз қоржын-

дарын сатып алу туралы мәселелерді қарастыру мен 

бекіту; ипотекалық қарыз бойынша талап құқық-

тарын сатып алу бойынша «Банк «Астана - финанс» 

АҚ, «Bank RBK» АҚ – ымен сенімгерлікпен басқару 

шартына және ынтымақтастық туралы Бас келісім-

ге отыру мәселесін қарастыру.

Бағалы қағаздарды сату мен сатып алумен 

байланысты мәселелер; депозиттерді ашу, 

орналастыру және алу; өз облигацияларын шығару 

мен сатып алу; купондық сыйақыларын төлеу; 

екінші деңгейлі банк депозиттеріндегі бос ақша 

қаражаттарын уақытша орналастыру; инсайдерлер 

тізімін бекіту туралы несие қаражаттарын тарту 

туралы.

Кадр саясаты жөніндегі мәселелер: Жоғарғы оқу 

орындарымен ынтымақтастық туралы меморандум, 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Ережелерін және Құрылымдық бөлімшелер қызмет-

керлерінің лауазымдық міндеттемелерін бекіту. 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  ұйым-

дастыру құрылымын, штат кестесін және  қызмет-

керлердің лауазымдық жалақысын, үстемақысын 

бекітумен және өзгертумен байланысты.

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ының  жалға берілетін тұрғын 

үйлерді беру, ипотекалық қарыз бойынша талап 

құқықтарын сатып алу мен беру жөніндегі, 

жылжымаймын мүлікті сату, проблемалық қарыз-

дарды қайта құрылымдау жөніндегі қызметін 

реттейтін ішкі құжаттары, несие саясаты, еңбекке 

ақы төлеу ережелерін, тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді сатып алуды жүргізу ережесін, 

инвестициялау саясатын, тәуекелдерді басқару 

саясатын, құрылымдық бөлімшелермен есеп беру 

ережесіне, «ҚИК» ИҰ» АҚ-ында практика мен сынақ-

тан өту ережелері мен типтік шарттарын, салықтық 

есепке алу саясатын, қаржылық есептілігінің халық-

аралық стандарттарына сәйкес провизияларды 

(резервтерді) есептеу әдіснамасын  бекіту мен оған 

өзгертулер енгізу туралы мәселелер.

Комитет құрамдарын өзгерту мен бекіту туралы 

мәселелер: Үлкен Несие Комитеті, Кіші несие 

Комитеті, Проблемалық борыш жөніндегі Комитеті, 

Тәуекелдері басқару комитеті, Активтер мен 

пассивтерді басқару комитеті.
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Даму жоспары, жұмыс жоспары, аймақтар 

бойынша ипотекалық қарыздарды беру жоспары, 

тауарларды, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу 

жылдық жоспары, шоғырландырылған қаржы 

есептілігі және жылдық қаржылық есептілігі, даму 

жоспарын орындау туралы есеп, қызмет туралы 

есеп, «ҚИК» ИҰ» АҚ ағымдағы қаржы жағдайын 

диагностикалау бойынша «Делойт ТСФ» ЖШС есебі, 

«ҚИК» ИҰ» АҚ Комитет қызметі туралы есебі, 

құрылымдық бөлімшелердің, еншілес ұйымдардың 

және тәуелді ұйымдардың атқарылған жұмыстары 

туралы есебі сияқты есептер мен жоспарларды 

қарастыру.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

меншік құқығындағы жылжымайтын мүлікті сату, 

сонымен қатар ұзақ мерзімді активтерге жататын 

басқа мүліктерді, сондай-ақ жылжымайтын мүлікті 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

меншігіне айналдырумен байланысты мәселелер.

2013 жылы Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу 

қағидаттары мен жүйесі Директорлар кеңесінің 

2007 жылғы 13 маусымдағы шешімімен бекітілген 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйақылар мен 

сыйлықақы төлеу және өзге де төлемдерді жүргізу 

ережесіне» сәйкес жүргізіледі.  

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы 

төлеудің негізгі  қағидаттары мен жүйесі Жалпы 

акционерлер жиналысының 2008 жылғы 03 

қазандағы шешімімен бекітілген «Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне тіркелген сыйақы 

мен іссапар шығындарын төлеу туралы ережемен» 

реттеледі.

 
Жоғарыда айтылған құжатқа сәйкес «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ басшы қызмет-

керлеріне төленетін жалақы көлемі олардың 
атқаратын жұмыстары мен лауазымдарының 
күрделілігіне, бизнес ерекшеліктері мен көлем-
деріне және олармен байланысты тәуекелдерге, 
еңбектегі салалық ерекшеліктеріне, Республиканың 
әлеуметтік-экономикалық  даму барысындағы 
Қоғамның рөлі мен орнына байланысты жеке 
Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді. 

Қоғамның басқарушы қызметкерлерінің жұмыс-
тарының өнімділігі мен сапасын арттыру үшін жыл 
ішіндегі жұмыс нәтижесі бойынша сыйақылар 
төленеді, ол Сыйлықақы төлеу туралы шешім қабыл-
данған сәтте бекітілген, жалақы төлеу көлеміне сәй-
кес және Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі 
бойынша тиісті кезең ішіндегі аудиттелген қаржы 
есептілігі негізінде Қоғамның даму нәтижелері 
тәртібімен белгіленген қаржы жылының нәтижелері 
бойынша төленеді. 

 

 

Компания Басқармасы мен Директорлар кеңесі 

мүшелеріне сыйақы төлеудің негізгі қағидаттары
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2012
«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасын іске асыру аясында

«Бірлескен Төлем Жүйесі» ЖШС және «Қазақстан Тұрғын үй - Құрылыс Корпорациясы» АҚ 

еншілес/тәуелді ұйымдары ұйымдастырылды  

   

 

Компания тәуекелдерін басқару 

жүйесі туралы жалпы ақпарат



Тәуекелдерді басқару несие қызметінің негізінде жатыр және  ол Компания қызметінің маңызды 

операциялық элементі болып табылады. Нарықтық тәуекелге сыйақы мөлшерлемесін өзгертудің тәуекелі 

және валюталық тәуекел, сондай-ақ Компания өз қызметін жүргізу тәртібі барысында кездесетін негізгі 

тәуекелдер болып табылатын несие тәуекелі мен өтімділік тәуекелі кіреді.  

Компания алдында тұрған тәуекелдерді анықтау мен оларға талдау жасау және Компаниямен тәуекелдер 

саясаты мен оған бақылау жасауды сақтау Ішкі аудит қызметінің міндеті болып табылады. Ішкі аудит 

қызметінің міндеттеріне тәуекелдерді басқару тәртіптерін қолдану мен тиімділігіне талдау жасау және 

бақылау жасау кіреді.

активтерді/міндеттемелерді және тәуекелдерді 

басқару жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді. 
 

Тәуекелдің сыртқы және ішкі факторлары 

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы 

аясында анықталып, басқарылады Тәуекелдер . 

факторларының барлық тізбесін анықтау үшін 

пайдаланылатын тәуекелдер картасын әзірлеуге 

ерекше көңіл бөлінеді және тәуекелдерді төмендету 

бойынша ағымдағы тәртіптердің толықтылық 

деңгейін белгілеуге негіз болады. Тәуекелдік 

менеджмент басқармасы несие  және нарықтық 

тәуекелдерге стандартты талдау жасаумен қатар 

жеке бағыттар бойынша сарапшылар бағасын алу 

м а қ с а т ы н д а  о п е р а ц и я л ы қ  қ ұ р ы л ы м д ы қ  

бөлімшелермен үнемі кездесулер жүргізу арқылы 

қаржы және қаржы емес тәуекелдерге бақылау 

жасауды жүргізеді. 

Нарықтық тәуекел.

Нарықтық тәуекел – бұл әділ құнының өзгеруі 

немесе нарықтық бағаның өзгеруі салдарынан 

қаржылық құрал бойынша болашақ ақша 

құралдарының ағымы.  Нарықтық тәуекелдік  

валюталық тәуекелдіктен, сыйақы мөлшерлеме-

сінің өзгеруі тәуекелдігінен, сонымен қатар баға 

тәуекелдіктерінен тұрады. Нарықтық тәуекел 

нарығындағы жалпы және арнайы өзгерулері 

әсерінен және нарықтық бағаның волатилді 

деңгейінің өзгерулері әсерінен бүлінген валюталық 

және үлестік қаржылық құралдардың пайыздық 

қатынасына ашық жайғасым арқылы туындайды.  

Нарықтық тәуекелдің бүлінуі қабылданатын 

параметрлер шеңберінен шығып кетпеуін басқару 

және бақылау жасау, сонымен қатар қабылданған 

тәуекелдікке алынған пайданы оңтайландыруды 

қамтамасыз ету нарықтық тәуекелдің міндеттері 

болып табылады.

Тәуекелдерді басқару саясаты мен тәртіптері. 

Компанияның Тәуекелдерді басқару саясаты 

Компания қызметі барысында кездесетін тәуекел-

дерге талдау жасау мен оларды басқаруға, тиісті 

тәуекелдер лимиттерін белгілеуге және тиісті 

бақылау жасауға, сондай-ақ тәуекелдер деңгейіне 

тұрақты баға беруге, олардың белгіленген лимит-

терге сәйкес келуіне бағытталған. Тәуекелдерді 

басқару саясаты мен тәртіптері нарықтағы жағдай-

лардың өзгерістерін көрсету және банкпен ұсыныла-

тын өнімдер мен қызметтер мен байқалатын ең 

жақсы практикаларды таныту үшін үнемі қайта 

қарастырылып отырады. 

Басшылық тәуекелдерді басқару жүйесінің тиісінше 

қызмет атқаруына бақылау жасауға, негізгі 

тәуекелдерді басқаруға және тәуекелдерді басқару 

саясаты мен тәртіптерін мақұлдауға, сондай-ақ ірі 

мәмілелерді мақұлдауға  жауап береді. 

Компания Басқармасы тәуекелдерді төмендету 

шараларын ендіру мен оларға бақылау жасауға, 

сондай-ақ тәуекелдердің белгіленген аясында 

Компаниямен жүргізілетін қызметке бақылау 

жасауға жауап береді. Компанияның Тәуекелдік 

менеджмент басқармасының бастығының 

міндеттемелеріне жалпы тәуекелдерді басқару және 

қолданыстағы заңнама талаптарының сақталуына 

бақылау жасау, сондай-ақ қаржы және қаржы емес 

тәуекелдер жөніндегі есепті құрастыру және 

тәуекелдерді тану, оларға баға беру және басқарудың 

жалпы қағидаттары мен әдіснамаларын қолдануға 

бақылау жасау кіреді. Ол Басқарма Төрағасының 

орынбасарына есеп береді.

Т әу е ке л д е р д і  б а с қ а ру  жө н і н д е г і  ко м и те т  

Компанияның уәкілетті органымен бекітілген 

стратегиясы, саясаты және тәртіп негізінде 
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Тәуекелдерді бақылау комитеті нарықтық 

тәуекелдерге жалпы бақылау жүргізуді іске асыра-

ды. 

Компания нәтижелері Басқармамен қаралатын 

және бекітілетін нарықтық тәуекел қоржынының 

көлеміне қатысты жеке қаржылық құралдары 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі, валюталық 

жайғасымның өзгеру мерзімдерін, лимиттерін 

жоғалту және олардың сақталуына тұрақты 

мониторинг жүргізу арқылы ашық жайғасым 

бойынша басқарады. 

Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі. 
Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі – бұл әділ 

құны өзгеруінің тәуекелі немесе нарықтық сыйақы 

мөлшерлемесінің өзгеруі салдарынан қаржылық 

құралдар бойынша ақша қаражатының болашақ 

ағымы. Компания нарықтық пайыз мөлшерле-

мелерінің басымдылығы оның қаржылық жағдайы 

мен ақша қаражаттарының легі  тербелісі ықпалына 

ұшырағыш болады. 

Осы ауытқушылықтар пайыздық маржа деңгейін 

өсіруі  мүмкін,  немесе кенеттен пайыздық 

мөлшерлеме өзгергенде оны азайтуы да мүмкін, ол 

залалдардың туындауына алып келеді.
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2013
 Fitch Агенттігімен «BBB» деңгейіндегі несие рейтингі  берілді 

 

Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік туралы ақпарат 

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау, 

оларға кәсіби жағынан білім беру, еңбек қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау 



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысына қолдау 

көрсету шараларының мемлекеттік басты операторларының бірі ретінде қоғамның әлеуметтік тұрақты даму 

факторларына басты назар аударады және әлеуметтік жауапкершілікті өз қызметінің ең басты 

қағидаттарының бірі ретінде қарастырады.    

Компания корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік дегенімізді өзінің негізгі қызметімен байланысты 

әлеуметтік, экономикалық және экологиялық саладағы қоғам дамуына ерікті түрде енгізген салымы ретінде 

түсінеді.   

Компания өз қызметінде барлық мүдделі тараптар: қоғам, мемлекет, акционерлер, серіктестері және 

персоналдары алдындағы өзінің корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктерін мойындайды және 

жауапкершілікте болады.  

 

 

Қызметкерлерді оқыту

Компаниядағы персоналдармен басқарудағы негізгі міндеттемелердің бірі мамандардың кәсіби деңгейін 

үнемі жоғарлату болып табылады. 
Белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, дағдылары мен 
әдеттерін жаңарту үшін, сондай-ақ мамандармен өзінің лауазымдық міндеттемелерін тиімді атқару үшін 
2013 жылы бірқатар мамандар әртүрлі тренингтер мен семинарларға қатысты. 
Компания бойынша жүргізілетін жалпы жұмыстардың тиімділігін арттыру мақсатында 2013 жылы 
қызметкерлер аттестациядан өтті. Аттестация нәтижелері бойынша және бекітілген Компаниядағы 
қызметкерлерге аттестация жүргізу ережелеріне сәйкес аттестациялық комиссиямен Компанияның 137 
қызметкерлерінің өз лауазымына сәйкес келетіндігі туралы шешім қабылданды. Қызметкерлердің 95% 
қамтылды.   

 

 

Қызметкерлердің денсаулығын сақтау және еңбек қауіпсіздігі

Әлеуметтік саясат саласында қызметкерлер жайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларымен қамтамасыз етілді; 

өндірісте жазатайым оқиғалардан сақтауға кепілдік және сырқаттанудан сақтауға кепілдік беріледі.  

Компанияда «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ қызметкерлерінің қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау 
нұсқаулығы қабылданды ол Басқарманың 2010 жылғы 23 қарашадағы №58 шешімімен бекітілген. 
Компанияның барлық қызметкерлері аталған Нұсқаулықпен таныстырылған.
 
Қазақстан Республикасының «Қызметкерлерді өзінің еңбек (қызмет) міндеттемелерін орындау барысында 
жазатайым оқиғалардан міндетті түрде сақтандыру туралы» Заңына сәйкес қызметкерлерді сақтандыру 
бойынша «Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру жөніндегі компания» АҚ-ымен («Казкоммерцбанк» АҚ-ының 
еншілес ұйымы) Шарт жасалынды.   
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 Әлеуметтік көмек

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ қызметкерлерімен бірінші қазан – Халықаралық қарттар күні 

қарсаңында ардагерлерге қолдау көрсету мақсатында қамқорлық жасау қаражаттарын жинау іс-шаралары 

жүргізілді. Қаражаттар ҰОС ардагерлеріне және еңбек майданының қатысушыларына адрестік көмек 

көрсетуге жиналып, жіберілді. 

Компания қызметкерлерімен ауру балалар мен мүгедек - балаларға үнемі еркін түрде материалдық көмек 

көрсетіледі.  

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



2013
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ының 

мемлекеттік акциялар пакеттері «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»-

АҚ-ына басқаруға берілді
 

 

Компанияның жылдық қаржылық есептілігі 

және аудиторлық қорытынды  
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Тәуелсіз аудиторлар есебі

Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»

050051 Алматы, пр. Достык 180, E-mail: company@kpmg.kz

«КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

050051 Алматы, Достық д-лы 180, Тел./факс 8 (727) 298-08-98, 298-07-08, E-mail: company@kpmg.kz

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық 
ұйымы» АҚ Директорлар кеңесіне

Біз «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» 
Ипотекалық ұйымы» АҚ-ына және оның еншілес 
кәсіпорындарына (бұдан әрі – «Топ») 2013 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық 
жағдайы туралы шоғырландырылған қаржы 
есептілігі, табыстар мен шығындар туралы, 
жиынтық табыстары туралы, капиталдағы 
өзгертулер мен аталған күні аяқталған жылдық 
а қ ш а  қ а р а ж а т ы н ы ң  қ о з ғ а л ы с ы  т у р а л ы   
шоғырландырылған қаржы есептілігінен, сондай-
ақ есепке алу саясатының негізгі ережелеріне 
қысқаша берілген шолудан және өзге де түсініктеме 
ақпараттардан тұратын, ұсынылып отырған осы 
аудитті жүргіздік.

Шоғырландырылған қаржы есептілігін әзірлеу 
кезіндегі Топ басшылығының жауапкершілігі

Топ басшылығы осы шоғырландырылған қаржы 

есептілігінің Қаржы есептілігінің халықаралық 

стандарттарына сәйкес құрастыру мен дұрыс беру 

үшін, алақолдық әрекеттері мен қателері 

салдарынан бұрмалаушылықтардың болмауына, 

шоғырландырылған қаржы есептілігін құрастыру 

үшін басшылық қажет деп тапқан ішкі бақылау үшін  

жауап береді.

Аудиторлардың жауапкершілігі

Біздің жауапкершілігіміз өзімізбен жүргізілген 

аудит негізінде аталған шоғырландырылған қаржы 
есептілігі туралы өз пікірімізді білдіру болып 
табылады. Біз аудитті Аудиттің халықаралық 
стандарттарына сәйкес жүргіздік. Аталған 
стандарттар Бізден этикалық нормаларды 
сақтауды, сондай-ақ шоғырландырылған қаржы 
есептілігінде маңызды бұрмалаушылықтардың жоқ 
екендігіне сенімділік таныту үшін аудитті дұрыс 
жоспарлау мен жүргізуді  талап етеді.
Аудит шоғырландырылған қаржы есептілігінде 
көрсетілген сандылық көрсеткіштерді растайтын 
және олардағы ақпараттарды ашатын аудиторлық 
дәлелдерді алуға бағытталған үдерістерді 
жүргізуден тұрады. Үдерістерді таңдау аудитордың 
кәсіби пікіріне байланысты болады, оған 
алақолдық әрекеттер немесе қателер салдарынан 
шоғырландырылған қаржы есептілігін едәуір 
бұрмалау тәуекелдерін бағалау кіреді. Аталған 
тәуекелдерді бағалау үдерісі кезінде аудитор тиісті 
жағдайларға байланысты аудиторлық үдерістерді 
әзірлеу үшін шоғырландырылған қаржы есептілігін 
құрастыру мен оның дұрыс берілуінің ішкі бақылау 
жүйесін қарастырады, бірақ тиімді ішкі бақылау 
туралы өз пікірін білдіру мақсатында емес. Аудитке 
сонымен қатар басшылықпен жасалынған 
қолданылатын бухгалтерлік бағалау негіздемелері 
мен есепке алу саясатының тиісті сипатына баға 
беру кіреді, сондай-ақ шоғырландырылған қаржы 
есептілігін толығымен беруге баға беру кіреді. 

Біздің ойымызша бізбен жасалынған аудиторлық 
дәлелдемелер ескертпелері бар аудиторлық 
пікірлерімізді тиісінше және дұрыс білдіруге 
жеткілікті болып табылады деп отырмыз.  

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

mailto:company@kpmg.kz
mailto:company@kpmg.kz
mailto:company@kpmg.kz
mailto:company@kpmg.kz
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Тәуелсіз аудиторлар есебі

Пікір

Біздің ойымызша, барлық маңызды қарым-

қатынастар кезінде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша Топтың қаржылық жағдайы, 

сондай-ақ оның қаржылық нәтижелері және 

аталған күні аяқталған жыл ішіндегі ақша 

қозғалысы Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандартына сәйкестендіріліп, шоғырландырылған 

қаржы есептілігі дұрыс берілген.

Түсініктеме берілген параграф

Топ 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

ішіндегі жағдайы туралы шоғырландырылған 

қаржылық есептілігінде Қаржылық еспіліктің 

халықаралық стандартының (IAS) 39 «Қаржы 

құралдары: мойындау мен бағалау» талап ететін әділ 

баға бойынша бұрын бөліп көрсетілмеген және 

мойындалмаған қарыздар бойынша кредиттік 

берешек қатарындағы валюталық туынды 

қ ұ р а л д а р д ы  м о й ы н д а й  о т ы р ы п ,  с ә й ке с  

ақпараттарды қайта қарастырды. Біздің күні 2013 

жылғы 28 ақпанында белгіленген аудиторлық 

есепте 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

ішіндегі жағдайы туралы шоғырландырылған 

қаржылық есептілігі бойынша осы мәселе туралы 

пікіріміз айтылды. 

Сонымен қатар 2013 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішінде Топ   бастапқы мойындау 

кезінде өтеу мерзіміне дейін ұсталған инвес-

тициялардың және бастапқы мойындау мен 

еншілес кәсіпорындардағы инвестициялардың 

құнсыздануы кезінде сатуға арналған қолда бар 

активтердің әділ құнына қатысты өткен кезеңдерді 

түзетуді  жүргізді. 

Мұндай түзетулер шоғырланған қаржы есеп-

тілігінің 2 (е) ескертулерінде берілді. Біздің 2013 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 

жағдай бойынша  шоғырландырылған қаржылық 

есептілігі аудиті аясында, біз шоғырландырылған 

қаржылық есептілігінің 2 (е) ескертулерінде 

айтылғандарды түзету аудитін жүргіздік, ол 2012 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі 

жағдай бойынша  шоғырландырылған қаржылық 

есептілігін қайта есептеу мақсатында жүргізілді. 

Біздің пікіріміз бойынша бұл түзетулер тиісті болып 

табылады және тиісті дәрежеде қолданды.  

Ирматов Р. И.
Қазақстан Республикасының
сертификатталған аудиторы
2012 жылғы 6 қаңтардағы 
аудитордың біліктілік туралы 
куəлігінің № МФ-0000053

«КПМГ Аудит»  ЖШС

2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен аудиторлық қызметпен айналысуға берілген №0000021 мемлекеттік лицензиясы

Нигай А. Н.

Жарғы негізінде әрекет ететін 

«КПМГ» Аудит ЖШС

Бас директоры

2014 жылғы 2 сәуір 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Ескерту

Пайыздық кірістер

2013 ж. мың теңге
Есептелген 

2012 ж. мың теңге

Пайыздық шығындар

Таза пайыздық шығындар

4 9,669,486

(8,838,876)

830,610

8,597

(94,671)

Комиссиялық кірістер

Комиссиялық шығындар

Таза комиссиялық шығындар

Сату үшін қолда бар қаржылық активтер-

мен жүргізілген операциялардан түскен 

таза (шығын) пайда

Шет ел валютасымен жүргізілген  

операциялардан түскен таза (шығын) кіріс 

Өзгерістері пайда немесе шығын құрамына

әсер ететін  әділ құн бойынша бағаланған 

қаржы құралдарымен операциялар 

бойынша таза шығын 

Басқа да операциялық кіріс

Операциялық кіріс (шығын)

Құнсыздануды (шығынды) қалпына келтіру 

Жалпы және әкімшілікті шығындар

Салық салынғанға дейінгі шығын

Табыс салығы бойынша үнемдеу

Жыл ішіндегі табыс (шығын)

Теңгемен, акцияның базалық 

және ажыратылған пайдасы (шығыны) 

4

5

6

7

(86,074)

-

(48,210)

-

234,941

931,267

(44,954)

(1,502,445)

(616,132)

783,828

167,696

51

42,151

(1,424,519)

151,934

(2,077,116)

(3,349,701)

2,448,484

(901,217)

(341)

7,400,125

(8,408,637)

(1,008,512)

3,526

(14,658)

(11,132)

(194,440)

43,716

(296,302)

5 беттен 78 бетке дейінгі ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі 2014 жылғы 2 сәуір 

Топ басшылығымен бекітілген және Топ атынан оған қол қойғандар:

Ибадуллаев А.А.

Басқарма Төрағасы

Байжанова А.Р.

Бас бухгалтердің орынбасары

Кіріс және залал туралы шоғырландырылган есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қаралуы тиіс.

2013 жылдарға арналған табыстар мен шығындар туралы шоғырландырылған есеп

21(е)

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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Жыл ішіндегі табыс (шығын)

2013 ж. мың теңге
Есептелген 

2012 ж. мың теңге

Жіктелген немесе жіктеу барысында  пайда немесе  жіктеу 

шығын құрамында болуы мүмкін баптар

 167,696

Сату үшін қолда бар қаржылық активтерін қайта есептеу 

жөніндегі қор:

Әділ құнының таза өзгертулері (125,110) (733,300)

(901,217)

Табыс салығын есептемегендегі жинақталған

өзге де табыстар

Пайда немесе шығын құрамына ауыстырылған  

әділ құнының таза өзгертулері 
- 194,440

Жіктелген немесе жіктеу барысында  пайда немесе  жіктеу 

шығын құрамында болуы мүмкін баптардың барлығы

Табыс салығын есептемегендегі жыл ішінде

жинақталған өзге де табыстар
(125,110) (538,860)

Жыл ішінде жинақталған шығындардың барлығы 42,586 (1,440,077)

(125,110) (538,860)

Жинақталған кіріс туралы шоғырландырылган есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қаралуы тиіс.

2013 жылдарға арналған жиынтық табыстар туралы шоғырландырылған есеп
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Ескерту

АКТИВТЕРІ 

2013 ж. 

мың теңге

Қайта есептелін-
гендері 2012 ж. 
мың теңге

Қайта есептелін-
гендері 2012 ж. 
мың теңге

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары

Банктер мен өзге де қаржы институттарын-

дағы шоттары мен депозиттері

Сату үшін қолда бар қаржылық активтері 

Клиенттерге берілген несиелер

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынып қалатын 

инвестициялар

Ағымдағы салық активтері

Негізгі қаражаттар

Инвестициялық меншік

Кейінге қалтырылған салық активтері

Өзге де активтер

Активтердің барлығы

8 8,546,337 13,826,675 3,453,838

9 17,581,157 12,521,213 10,574,941

10 8,992,960 10,242,198 8,587,968

11 98,882,264 51,472,092 55,535,523

12 10,422,796 10,821,256 11,666,915

810,316 628,864 505,111

13 1,645,998 2,016,148 2,313,793

14 1,418,827 663,719 605,082

7 2,033,764 2,424,963

16 3,752,185 251,220 327,737

4 154,086,604 106,206,277 93,570,908

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Шығарылған борыштық бағалы қағаздары

Шығарылған Субординациялы борыштық 

бағалы қағаздары 

Басқа да тартылған қаражаттар

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

Өзгерістері кезең ішіндегі пайда мен залал 

құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 

бағаланылатын қаржылық міндеттемелер 

Басқа міндеттемелер

Барлық міндеттемелер

КАПИТАЛ

Акционерлік капитал

Эмиссиялық табыс

Акционерлерден сатып алынған 
өз акциялары

Қосымша төленген капитал

Резервтік капитал

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін 

қайта есептеу резерві

Жинақталған шығындар

Капиталдың барлығы

Капитал мен міндеттемелердің барлығы

Сатуға арналған активтер 15 - 1,337,929

17 80,057,711 51,140,625 55,523,652

18 9,666,887 4,473,652

19 28,550,720 30,701,647 17,517,788

7 - - 23,521

19 - 2,951,358 2,897,804

6,006,247 897,465 126,536

124,281,565 90,164,747 76,089,301

20

21

43,920,000 28,920,000 28,920,000

12,661 12,661 12,661

(2,597,522) (2,597,422) (2,597,422)

5,822,856 6,998,161 6,998,161

2,734,447 2,630,820 2,630,820

(465,207) (340,097) 198,763

(19,622,196) (19,582,593) (18,681,376)

29,805,039 16,041,530 17,481,607

154,086,604 106,206,277 93,570,908

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылган есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қаралуы тиіс.

-

-

-

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған 

есеп
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН 

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

2013 ж. 

мың теңге

Қайта 
есептелінгендері 

2012 ж. теңге

Ақшасыз бөлімдеріне түзетулер: 

Тозу мен амортизация

(Қалпына келтіру) құнсыздану шығындары 

Пайыздық пайда

Пайыздық шығын

Шет ел валютасымен жүргізілген операцияларда түскен 

таза шығын (кіріс)

Сату үшін қолда бар қаржылық активтермен жүргізілген 

операциялардан  түскен таза шығын

Инвестициялық жылжымайтын мүліктен шыққан шығын

72,025 99,112

44,954 (151,934)

(9,669,486) (7,400,125)

8,838,876 8,408,637

48,210 (43,716)

-

- 4,618

(1,281,553) (1,942,367)

 Операциялық активтерді азайту (ұлғайту)

Банктер мен өзге де қаржы институттарындағы шоттары 

мен депозиттері

Клиенттерге берілген несиелер

Басқа активтер 

Операциялық міндеттемелерді азайту (ұлғайту)

Басқа міндеттемелер

Төленген табыс салығы

Алынған сыйақылар

Өзгерістері кезең ішіндегі пайда мен залал құрамында 

көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланылатын 

қаржылық операциялар бойынша таза шығын
-

(4,824,313) (1,984,246)

(42,092,212)

(2,175,675) (54,867)

(425,172) 762,670

(181,452) (123,753)

9,036,061 7,529,458

Ақша қаражатының қозғалысы шоғырландырылган есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қаралуы тиіс.

2013 жылға арналған ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы шоғырландырылған есебі

Салық салынғанға дейінгі шығын (616,132) (3,349,701)

194,440

296,302

Сыйақы мен табыс салығын төлегенге дейінгі  

операциялық қызметтегі ақшалай қаражатты  

таза пайдалану 

Төленген сыйақылар 

 Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың 

түсуі (пайдалану)

(6,019,451)

(47,963,767)

(6,513,785)

381,575

2,708,465

(50,798,925) (510,345)

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



57

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН 

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

2013 ж. 

мың теңге

Сатып алу және сату үшін қолда бар қаржылық активтерді 

сату

Өтеу мерзіміне дейінгі ұсталынатын инвестицияларды өтеу

Негізгі құралдарды сатып алу 

Негізгі құралдарды сату

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті сату

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай 

қаражаттың түсуі (пайдалану)

Акциялардан шығарудан түскен түсімдер

390,000 898,100

(59,513) (40,873)

2,745 -

43,702 40,002

1,615,184

15,000,000 -

Шығарылған  борыштық бағалы қағаздарды сатып алу /өтеу 

Субординацияланған борыштық бағалы қағаздарды 

шығарудан түскен түсімдер

Басқа тартылған қаражаттардан түскен түсім

(6,130,767) (5,778,297)

5,049,402

10,867,251 14,300,000

Сату үшін қолда бар қаржылық активтерді сатып алу 
- (3,209,218)

(1,324,980)

4,457,535

2012 ж. 

мың теңге

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚШАЛАЙ 

ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Акционерлерден сатып алынған 

өз акцияларын сатып алу

Борыштық бағалы қағаздарды шығарудан түскен түсімдер 32,840,722 7,004

Басқа тартылған қаражаттарды өтеу (16,464,000) (1,670,000)

Төленген девиденттер (103,672) -

Қаржылық қыметтен түскен ақшалай қаражаттын 

түсуі (пайдалану)

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының 

таза өсуі (азаюы)

Айырбастау бағамдарының өзгеруінің ақшалай қаржыға 

және оның баламаларына әсері 

Жыл басындағы ақша қаражаттары мен олардың 

баламалары 

Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың 

баламалары (8 Ескерту)

Ақша қаражатының қозғалысы шоғырландырылган есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептіліктің ескертулерімен бірге қаралуы тиіс.

1,238,250 987,009

(100) -

41,058,836 11,316,242

(5,289,747) 10,372,837

13,826,675 3,453,838

8,546,337 13,826,675

9,409 -

2013 жылға арналған ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы шоғырландырылған есебі
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2013 жылға арналған капиталдағы өзгертулер туралы шоғырландырылған есеп

12,661

Мың теңгемен Акционерлік 
капитал

Эмисси-
онды 
табыс

28,920,000 (2,597,422)

Акционер-
лерден са-
тып алын-
ған өз ак-
циялары

2,630,820

Резервті 
капитал

Сату үшін
қолда бар
активтер-
ді қайта 
бағалау 
резерві

Жинақтал-
ған шығын-
дар

Барлығы

2012 жылғы 1 қаң-

тардағы қалдық, ал-

дың-ғы кезеңдерде-

гі есептілікке сәйкес

(94,228) (13,684,291)

Қосымша
төленген
капитал

6,998,161 22,195,701

Қайта есептелінген-

дері (Ескерту 2 (е))
- - - - - 292,991 (4,997,085) (4,704,094)

2012 жылғы 1қаң-

тардағы қалдық, 

қайта есептелінген

12,66128,920,000 (2,597,422) 2,630,820 198,763 (18,681,376)6,998,161 17,481,607

Жиынтық шығын-

дардың барлығы

Жыл ішіндегі шығын, 

қайта есептелінген

Басқа жинақталған 

шығын

Жіктелген немесе 

жіктеу барысында  

пайда немесе  жіктеу 

шығын құрамында 

болуы мүмкін 

баптар:

Сату үшін қолда бар 

қаржылық активтер-

дің әділ құнының таза 

өзгертулері, қайта 

өзгертілген 

Пайда немесе шығын 

құрамына ауыстырыл-

ған сату үшін қолда 

бар қаржылық актив-

тердің әділ құнының 

таза өзгертулері 

Жіктелген немесе жік-

теу барысында  пайда 

немесе  жіктеу шығын 

құрамында болуы мүм-

кін баптардың барлы-

ғы,қайта есептелген

- - - - -- (901,217) (901,217)

- - - - - (733,300)- (733,300)

- - - - - 194,440- 194,440

- - - - - (538,860)- (538,860)

Жыл ішіндегі басқа да 

жинақталған шығын-

дардың барлығы, қай-

та есептелінген

- - - - - (538,860) - (538,860)

Жыл ішіндегі басқа

да жинақталған шы-

ғындардың барлығы, 

қайта есептелінген

-- - - (538,860) (901,217)- (1,440,077)

2012 жылғы 31 жел-

тоқсандағы қалдық, 

қайта есептелінген

12,66128,920,000 (2,597,422) 2,630,820 (340,097) (19,582,593)6,998,161 16,041,530

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын осы қаржылық есептіліктің ескертпелерімен бірге қарастырылуы тиіс.
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2013 жылғы 1 қаң-

тардағы қалдық, 

қайта есептелінген
12,66128,920,000 (2,597,422) 2,630,820 (340,097) (19,582,593)6,998,161 16,041,530

Барлық
жиынтық 
кіріс

Жыл ішіндегі пайда - - - - - - 167,696 167,696

Басқа да 
жиынтық 
кіріс

Жіктелген немесе 

жіктеу барысында  

пайда немесе  жік-

теу шығын құрамын-

да болуы мүмкін 

баптар:

Сату үшін қолда 

бар қаржылық 

активтердің әділ 

құнының таза 

өзгертулері

Жіктелген немесе 

жіктеу барысында  

пайда немесе  жіктеу 

шығын құрамында 

болуы мүмкін баптар-

дың барлығы 

Басқа да жинақтал-
ған кірістер

Жыл ішіндегі басқа 

да жинақталған кі-

рістердің барлығы

- - - - - (125,110) - (125,110)

- - - - - (125,110) - (125,110)

- - - - - (125,110) - (125,110)

- - - - - (125,110) 167,696 42,586

2013 жылға арналған капиталдағы өзгертулер туралы шоғырландырылған есеп

БарлығыЖинақтал-
ған шығын-
дар

Сату үшін
қолда бар
активтер-
ді қайта 
бағалау 
резерві

Резервті 
капитал

Қосымша
төленген
капитал

Акционер-
лерден са-
тып алын-
ған өз ак-
циялары

Акционер-
лік капитал

Эмисси-
онды 
табыс

Мың теңгемен 

, 
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Капитал құрамына 

тікелей әсер еткен 

меншік иелерімен 

операциялар

Акционерлік  капи-

талдың өсуі (ескерт-

пе 21(а))

-15,000,000 - - - -- 15,000,000

Хабарланған диви-

дендтер  (ескертпе 

21(б))

Жай акцияларды 
сатып алу

Бұрын мойындал-

май тоқтатылған 

салық міндеттме-

лерін мойындау 

(ескертпе 7)

Резервтік капиталға 

аудару 

(ескертпе 21(г))

Меншік иелерімен 

жасалған опера-

циялардың барлығы  

2013 жылғы 

31 желтоқсандағы 

қалдық 

-- - - - (103,672)- (103,672)

-- (100) - - -- (100)

-- - - - -(1,175,305) (1,175,305)

-- - 103,627 - (103,627)- -

-15,000,000 (100) 103,627 - (207,299)(1,175,305) 13,720,923

12,66143,920,000 (2,597,522) 2,734,447 (465,207) (19,622,196)5,822,856 29,805,039

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп оның ажырамас бөлігі болып табылатын осы қаржылық есептіліктің ескертпелерімен бірге 
қарастырылуы тиіс.

2013 жылға арналған капиталдағы өзгертулер туралы шоғырландырылған есеп

БарлығыЖинақтал-
ған шығын-
дар

Сату үшін
қолда бар
активтер-
ді қайта 
бағалау 
резерві

Резервті 
капитал

Қосымша
төленген
капитал

Акционер-
лерден са-
тып алын-
ған өз ак-
циялары

Акционер-
лік капитал

Эмисси-
онды 
табыс

Мың теңгемен 
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2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

Осы ұсынылып отырған шоғырландырылған 

қаржылық есептілікке «Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ (бұдан әрі – 

Компания)  қаржылық есептілігі және оның еншілес 

кәсіпорындары «Бірлескен төлемдер жүйесі» ЖШС 

мен Қазақстан Тұрғын үй-Құрылыс корпорациясы» 

АҚ-ының (бұдан әрі бірлесіп «Топ» деп аталады) 

қаржылық есептілігі кіреді. 

Компания 2000 жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – «ҚРХБ») 

2000 жылғы 20 желтоқсандағы №469 Қаулысына 

сәйкес құрылды. Топтың негізгі қызметі реттеуші 

органның тиісті лицензиясына сәйкес ипотекалық 

несие беру болып табылады. Топ сенімгерлікпен 

басқару, факторинг, форфейтинг және лизинг 

операцияларын қосымша қызмет түрінде  жүргізе 

алады. 

2010 жылғы 12 сәуірде Компания несие берудің 

банк операциясын жүргізуге №5.1.69 банк опера-

циясын алды. 

Компания қызметі ҚРҰБ Қазақстан Республикасы 

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу 

мен қадағалау комитетімен (бұдан әрі «ҚҚК») және 

ҚРҰБ реттеледі. 

Компанияның заңды мекенжайы: Қазақстан 

Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Қарасай 

батыр көшесі, 98. Компанияның Астана қаласында 

өкілдігі бар. 

«Қолжетімді тұрғын ұй - 2020» мемлекеттік 

б а ғд а р л а м а с ы н  і с ке  а с ы р у  ш е ң б е р і н д е   

Компаниямен «Бірлескен Төлем Жүйесі» ЖШС 

(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу куәлігінің  № 

1266-1910-02-ТОО,  9 шілде  2012 жыл) құрылды.

Еншілес ұйымның негізгі қызметі жалға алу, ком-

муналдық және  пайдалану қызметтері бойынша 

жалға алушылардың төлемдерін өтеуді жүргізу үшін 

есеп айырысу мен төлемдерді өңдеудің қазіргі 

заман талабына сай жауап бере алатын 

автоматтандырылған, бірлескен, әмбебап, орталық 

жүйені құру.

«Бірлескен Төлем Жүйесі» ЖШС-мен акционерлік 

қоғам түрінде еншілес ұйым «Қазақстан Тұрғын үй-

Құрылыс Корпорациясы» АҚ құрылды (заңды 

тұлғаның мемлекеттік тіркелу куәлігінің № 1559-

1910-02-АО, 2012 жыл 6 тамыз) туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің  2012 жылғы 21 

маусымдағы №821 қаулысына сәйкес еншілес 

ұйымның негізгі қызметі қажетті тендерлер өткізу 

м е н  ұ й ы м д а с т ы ру,  қ ұ р ы л ы с т ы ң  б а р л ы қ  

кезеңдеріне техникалық қадағалау жүргізу, тұрғын 

үйлерді пайдалануға қабылдау және енгізу, 

Компанияға жалға берілетін тұрғын үйлерді 

тапсыру болып  табылады. 
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«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша Компанияның дауыс беретін акцияларының 97.62168%-ына ие. 2013 жылғы 24 қазанда 

Компанияныңжай акциялары   (жай акциялардың жалпы санының 94.1772% ) 2013 жылғы 25 мамырдағы ҚР 

Үкіметінің №516 қаулысына сәйкес және  ҚР Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру 

жөнiндегi комитетінің 2013 жылғы 17 қазандағы №788  бұйрығымен  салым ретінде оның акционерлік 

капиталына өтті.

2013 жылғы желтоқсанда Байтерек 985,100 мың теңгені Компанияның акционерлік капиталына енгізді. 

ҚР Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру жөнiндегi комитеті 2012 жылғы31 

желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 100% дауыс беретін акцияларына ие болды. 

(б)   Акционерлер

1. Жалпы ереже (жалғасы)

(в)   Қазақстан Республикасында қаржы-шаруашылық қызметін  жүргізу талаптары

Топ өзінің қызметін негізі Қазақстан аумағында жүргізеді. Осыған байланысты Топ Қазақстан нарығындағы 

экономикалық және қаржылық тәуекелдерге тәуелді болады, ол көбінесе дамып келе жатқан нарыққа тән 

қасиет.  Олардың заңдылық, салықтық және нормативтік заңнамалары жетілдірілу үстінде болады, бірақ ол 

әртүрлі мағынада талқылануы мүмкін және жиі өзгерістерге түседі, ол өз қызметін Қазақстанда жүргізетін 

кәсіпорындар үшін құқықтық және жансыз жүйе құрастыру арқылы басқа кемшіліктерді жинақтай келе 

қосымша қиыншылықтарға әкеп соқтыруы мүмкін. Ұсынылып отырған шоғырландырылған қаржылық 

есептілік  Топтың қызмет пен қаржылық жағдайының нәтижелеріне қолда бар қаржы-шаруашылық қызметін 

жүргізу талаптарының тигізетін әсеріне басшылықтың берген бағасын білдіреді. Қаржы-шаруашылық 

қызметін жүргізудің кейінгі даму талаптары басшылықтың берген бағасынан өзгеше болуы мүмкін. 
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Ұсынылып отырған шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қаржы есептілігінің халықаралық 

стандарттарының (бұдан әрі «ҚЕХС») талаптарына сәйкес құрастырылды. 

(а)   ХҚЕС сәйкестігі туралы өтініш

2. Қаржылық есептілікті әзірлеудің негізгі 

    қағидаттары

(б)   Құнын белгілеу базасы

Шоғырландырылған қаржылық есептілігі нақты шығындарды есепке алу қағидатына сәйкес әзірленді және 

оған сату үшін қолда бар және әділ құны бойынша көрсетілген инвестициялық меншікті қаржылық 

құралдары кезеңіндегі құрамында өзгертулері көрсетілетін табыс немесе шығынның әділ құны бойынша 

бағаланатын қаржы құралдары жатпайды. 

(в)   Функционалды валюта және аталған қаржы есептілігінде ұсынылған валюта

Компания мен оның еншілес ұйымдарының функционалды валютасы қазақстандық теңге болып табылады, 

ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы бола отырып, Топпен жүргізілетін көптеген операциялар 

мен оның қызметіне әсер ететін жағдайлармен байланысты жүргізілетін экономикалық мәнін ең жақсы 

жағынан көрсетеді. 

Қазақстандық теңге, сонымен қатар, осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің деректемелерін 

көрсететін валюта болып табылады. 

Шоғырландырылған қаржылық есептіліктің барлық деректемелері бүтін мың теңгеге дейін нақты 

(г)   Кәсіби пікірлерді, бағалау есептері мен жорамалдарды пайдалану

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ҚЕХС талаптарына сәйкес әзірлеу кезінде басшылықты 

активтердің қаржылық есептілігі мен міндеттемелерінде, табыстар мен шығындарда көрсетілген шама мен 

есепке алу саясатында қолдануға әсер ететін  пікірлерді, бағалау есептері мен жорамалдарды жасауға 

міндеттейді. 

Нақты көрсетілген нәтижелер көрсетілген бағадан өзгеше болуы мүмкін.

Бағалау мен оның негізінде жатқан жорамалдар тұрақты негізде қайта қарастырылады. Бағадағы түзетулер 

тиісті бағалаулар қайта қарастырылған есептілік кезеңінде және олар туралы сөз қозғалатын кез келген келесі 

кезеңдерде танылады.

Бұдан әрі берілген Ескертулер есепке алу саясатының қағидаттарын қолдану кезіндегі белгіленбеген баға 

берулерге қатысты және сынды уәжді пікірлерге қатысты ақпараттарды білдіреді:

Қателерді түзету – 2 (е) ескертулер;

Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығындар) – 7 ескерту;

Сату үшін қолда бар қаржылық активтері – 10 ескерту;

Клиенттерге берілген несиелер – 11 ескерту;

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынатын инвестициялар – 12 ескерту.

Басқа да тартылған қаржылар –19 ескерту. 
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2. Қаржылық есептілікті әзірлеудің негізгі 

    қағидаттары (жалғасы)

Топ келесі жаңа стандарттарды және бастапқы қолдану күні 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап басқа 

стандарттарға кез келген кейінгі түзетулерді қоса алғанда, стандарттарға түзетулерді қабылдады:

10 ХҚЕС (IFRS)  «Шоғырландырылған қаржылық есептілік» ((i) қараңыз);

11 ХҚЕС (IFRS) «Бірлескен қызмет» ((ii) қараңыз);

12 ХҚЕС (IFRS) «Басқа кәсіпорындардағы қатысу үлесі туралы ақпараттарды ашу» ((iii) қараңыз);

13 ХҚЕС (IFRS) «Әділ құнын бағалау» ((iv) қараңыз)

1 ХҚЕС (IAS) түзетулер ендірілді «Қаржылық есептілікті ұсыну» - «Басқа да жиынтық табыс шарттарын 

ұсыну» ((v) қараңыз);

7 ХҚЕС (IFRS) түзетулер енгізілді «Қаржы құралдары: ақпараттарды ашу» – «Қаржы активтері мен қаржы 

міндеттемелерінің қозғалысы» ((vi) қараңыз);

Аталған өзгертулер сипаттамасы мен әсері келесі ақпараттарда көрсетілді.

(д)  Есепке алу саясатына және деректерді ұсыну тәртібіне өзгертулер

(i)  Еншілес ұйымдар, құрылымдалған кəсіпорындарды қоса алғанда 

10 ХҚЕС (IFRS) қолданумен байланысты Топ өзінің есепке алу саясатын өзгертті, ол негізінен қаржыландыру 

объектілеріне бақылау жүргізе ала ма және оларды кейіннен шоғырландыра ала ма соны анықтауға қатысты. 

10 ХҚЕС (IFRS) кәсіпорынды құрылымдауды қоса алғанда инвестициялаудың барлық объектілеріне қатысты 

бақылаудың жаңа үлгісін ендірді (Ескертпе 3 (a) (i) и (ii) қараңыз).

10 ХҚЕС (IFRS) ауыспалы ережелеріне сәйкес Топ 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша инвестициялау 

объектілеріне бақылаудың болуы туралы қорытындыны қайта қарады.  Басшылық 10 ХҚЕС (IFRS) сәйкес 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындайтын Топ құрылымы өзгертусіз қалатындығын анықтады, 

және осыған сәйкес 10 ХҚЕС (IFRS) шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсері болмайды. 

(ii)  Бірлескен қызмет туралы келісім  

11 ХҚЕС (IFRS) қолданумен байланысты Топ бірлескен кәсіпорындарға қатысу үлесіне қатысты өзінің есепке 
алу саясатын өзгертті. 11 ХҚЕС (IFRS) сәйкес Топ келісім бойынша активтері мен міндеттемелеріне қатысты 
Топтың құқығы мен міндеттемелеріне байланысты бірлескен операциялар немесе бірлескен кәсіпорын 
сияқты бірлескен келісімдерге қатысу үлесін жіктейді. Осы бағалау аясында Топ келісім құрылымын,  кез 
келген жеке кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық нысандарын, бірлескен қызмет туралы шарттық 
келісімдерді және басқа да фактілер мен міндеттемелерді қарастырады. Бұрын жасалған бірлескен қызмет 
түрлерін жіктеу бірлескен қызмет туралы келісім құрылымына ғана негізделген болатын.  

11 ХҚЕС (IFRS) Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер етпеген болатын, өйткені Топтың 
бірлескен кәсіпорындарға қатысу үлесі жоқ еді. 
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2. Қаржылық есептілікті әзірлеудің негізгі 

    қағидаттары (жалғасы)

Жаңа стандарта  еншілес кәсіпорындарда, бірлескен қызмет туралы келісімдерде, қауымдасқан 
кәсіпорындарда немесе шоғырландырылмаған құрылымдық кәсіпорындарда қатысу үлесі бар кәсіпорындар 
үшін ақпараттарды ашуға қойылатын талаптар бар.   Қатысу үлесі кеңінен анықталады және онда шарттық 
немесе шарттық емес қарым-қатынастар көрсетілген, соның нәтижесінде кәсіпорын басқа кәсіпорынның 
қызметтері нәтижелерінен табыстарын өзгерту тәуекеліне ұшырайды. Ақпараттарды ашуға қойылатын жаңа 
талаптар мен толықтырулар қаржылық есептілікті пайдаланушыға ақпараттар беруге бағытталған, ол 
кәсіпорынның басқа кәсіпорындарға қатысу үлесімен байланысты тәуекелдердің болуын және осы қатысу 
үлесінің қаржылық жағдайына, қызметтің қаржылық нәтижелеріне және кәсіпорынның ақша қаражаттары 
қозғалысына ықпалын бағалауға мүмкіндік береді.

12 ХҚЕС (IFRS) қолданумен байланысты Топ шоғырландырылған қаржылық есептілікке ақпараттарды жаңаша 
ашуды ендірді және жаңа ашуларға негізделген салыстырмалы деректерді ұсынды. 

(д)   Есепке алу саясатына және деректерді ұсыну тәртібіне өзгертулер, жалғасы 

(iii)  	Басқа кәсіпорындарға қатысу үлесі туралы ақпараттарды ашу  

13 ХҚЕС (IFRS) әділ құнын бағалау және әділ құнын бағалау бойынша ақпараттарды ашу жөнінде 

нұсқаулықтардың бірыңғай жүйесін ендіреді, осылай бағалау талап етілгенде немесе басқа да 

стандарттармен рұқсат берілгенде қолданылады. Ішінара, 13 ХҚЕС (IFRS) әділ құнға нарыққа 

қатысушылардың баға қойылатын күнде ұйымдастырылған нарықта іске асатын операция жағдайында 

активті сату барысында немесе міндеттемені тапсыруда төленгенде алынатын баға ретінде анықтаманы 

біріздендіреді.   

13 ХҚЕС (IFRS) 7 ХҚЕС (IFRS) «Қаржы құралдары: ақпараттарды ашуды» қоса алғанда, басқа стандарттарда бар,   

әділ құнын бағалау туралы ақпараттарды ашуға қойылатын қолданыстағы талаптарды ауыстырады және 

толықтырады.  (Ескерпе 26 қараңыз). 

Топ нәтижесінде Ескертпеде 3(г)(v) көрсетілгендей әділ құнның жаңа анықтамасын қабылдады. Осы 

өзгертулер активтер мен міндеттемелерді бағалауда айтарлықтай әсер етпеді. Дегенмен де, Топ 13 ХҚЕС (IFRS) 

талаптарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікте ақпараттарды жаңаша ашуды ендірді, онда 

салыстыру деректері қайта қарастырылмаған. 

(iv)  Әділ құнын бағалау

ҚҚСО (IАS) түзетулер ендіруге байланысты пайда мен шығын туралы шоғырландырылған есепте және пайда 

мен шығын құрамында қайта топтастырылмайтын баптардан бөлек болашақта пайда мен шығын 

құрамында қайта топтастырылуы мүмкін басқа жиынтық кірісі баптарын ұсыну үшін басқа жиынтық кірісіне 

Топ басқа жиынтық кірісі баптарының ұсынылуын өзгертті. Салыстырмалы деректерді ұсыну да тиісті 

дәрежеде өзгертілді. 

ҚҚСО (IАS) пайдалану танылған активтерге, міндеттемелер мен жиынтық кірісіне әсерін тигізген жоқ.  

(v)  Басқа да кіріс жиынтығы баптарын ұсыну
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2. Қаржылық есептілікті әзірлеудің негізгі 

    қағидаттары (жалғасы)

7 ҚҚСО (IFRS) «Қаржылық құралдар: ақпараттарды ашу – Қаржылық активтерді және қаржылық 
міндеттемелерді өзара есепке алу»  қаржылық ереже туралы есепте өзара есептелінетін немесе өзара есепке 
алу мен ұқсас келісімдер туралы бас келісімнің мәні болып табылатын қаржылық активтер мен қаржылық 
міндеттемелерге қатысты ақпараттарды ашуға жаңа талаптар енгізеді.  

Топ 7 ҚҚСО (IFRS) сәйкес талап етілетін шоғырландырылған қаржылық есептілікке ақпаратты ашудың жаңа 
түрін қосты, және жаңа ашылулар үшін салыстырмалы деректерді ұсынады (22 (г) ескертуді қараңыз).

(д)  Есепке алу саясатына және деректерді ұсыну тәртібіне өзгертулер, жалғасы 

(vi)  Қаржылық құралдар: ақпараттарды ашу – Қаржылық активтерді жəне қаржылық 
міндеттемелерді өзара есепке алу  

(е)  Өткен кезеңдерге түзету енгізу

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылға және жағдай бойынша  шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке дайындалу барысында Топ жетекшілері 2012 және 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайлар 
бойынша тиісті көрсеткіштерде пайда болған түзетулерді анықтады. 

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жыл ішінде Топ басшылығы  39 ҚҚСО (IAS) «Қаржылық құралдар: 
Тану және бағалау» талаптарына сай Credit Suisse International алдындағы қарыз бойынша берешекке 
құрылған валюталық туынды құралды ерекше көрсету және ретроспективті деп тануға шешім қабылдады. 
Credit Suisse несие келісімі құрылымы туралы және туынды құралдың әділ құнын бағалау туралы толығырақ 
ақпаратты 19 ескертуден қараңыз.  Нәтижесінде Топ 2012 және 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайлар 
бойынша 2,897,804 мың теңге және 2,951,358 мың теңге көлемінде кезең үшін пайда мен шығын құрамында 
көрінетін өзгерістер әділ құны бойынша қаржылық міндеттемелерді сәйкес деп таныды. 

Әділ құны төмен шегін алып тастаумен туынды форвардтық келісім моделінде (forward knock out derivative 

model) негізделген моделді пайдаланумен есептелінген. Төмен шегін алып тастаумен туынды форвардтық 

келісім моделі орындау мерзімі белгілі бір уақытқа дәл келетін  және белгілі бір кедергілері бар дәл 

анықталған жеткізу бағасымен анықталады. Споттың кешенді құны кедергіге ұшырағанда  форвардтық 

элемент өзінің қолданылуын тоқтатты.

 (i)   Шетел ұйымдарының алдындағы қарыз бойынша несие берешегіне құрылған бұрын танылмаған  

валюталық туынды құралды тану

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



67

2. Қаржылық есептілікті әзірлеудің негізгі 

    қағидаттары (жалғасы)

2012 және 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша туынды құралдардың әділ құнын есепке алу 

үшін келесі бастапқы деректер мен жорамалдар пайдаланылды.

      Форвардтық валюта бағамы: 107.15 JPY/USD;

   Спот курсы: 2012 және 2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша, 76.91 JPY/USD және 86.75 

JPY/USD сәйкес;

      Кедергі курсы - 69.75 JPY/USD;

      Волатильділік 8.63% - дан бастап 12.06% - ға дейін;

      Тәуекелсіздік мөлшерлеме АҚШ долларымен – 0.10% - дан бастап 0.83% - ға дейін;

      Тәуекелсіздік мөлшерлеме жапон йенімен – 0.09% - дан бастап 0.34% - ға дейін.

2012 жылғы желтоқсанда Топ несиені мерзімінен бұрын өтеуге шешім қабылдады және контрагентке ресми 
хабарлама жолдады. 2013 жылғы 10 қаңтарда несие толығымен өтелді. Несие бойынша күтілген ақша 
ағымының өзгерісін көрсету мақсатында орналастырылған туынды құралды қоса алғандағы оның барлық 
компоненттері 2012 жылғы 31желтоқсандағы жағдай бойынша нақты құны бойынша танылды. Сондай-ақ 
Топ мерзімінен бұрын өтеумен байланысты төлемге жататын сома бойынша қаржылық көзінен  737,839 мың 
теңге көлемінде салық аударды және 2012 жылғы 31желтоқсандағы жағдай бойынша 98,939 мың теңге 
көлемінде пайыздық шығындар аударды. 

 (е)  Өткен кезеңдерге түзету енгізу, жалғасы

(i)  Шетел ұйымдарының алдындағы қарыз бойынша несие берешегіне құрылған бұрын танылмаған  
валюталық туынды құралды тану, жалғасы 

(ii)   Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтерді алғаш рет тану және әділ құны бойынша 

өтеу мерзіміне дейін ұсталынған инвестициялар 

2010 жылы Топ  Bank of America Corp және Goldman Sachs Group Inc. 23,500 мың  АҚШ долларын номиналдық 

құны бойынша тіркелген мөлшерлемемен купондық облигациялар  сатып алды.  Олар мерзімі өтелгенше 

ұсталынатын болып жіктелген және шоғырландырылған қаржылық есептілікте амортизацияланған құны 

бойынша бағаланады. 2013 жылы Топ басшылығы аталған бағалы қағаздарды, оларды сатып алу күнгі 

бастапқы әділ құнын түзетті. Әділ құны оларды сатып алу кезеңіндегі нарықтағы оған бара-бар немесе ұқсас 

құралдар үшін нарықтық баға белгілеу әдісі арқылы қайта есептелінді және 10,221 мың доллар көлеміндегі 

сомаға бағаланды.
Осы түзету кейінінен бастапқы мойындау мен мәміле бағасы кезінде әділ құны арасындағы тең 
айырмашылықтар бойынша және шығынды мойындау мен бастапқы мойындау кезінде әділ құны бойынша 
облигацияларды бағалауды көрсету жолымен осы шоғырландырылған қаржы есептілігінде Топпен 2011 
және 2012 жылдардағы деректермен салыстырып түзетілді. Нәтижесінде өтеу мерзіміне дейін ұсталатын 
инвестиция қалдықтары 1,806,290 мың теңгеге және 2011 жылғы 31 желтоқсандағы және 2012 жылдағы 
жағдай бойынша 1,738,627 мың теңгеге азайтылды, соған сәйкес шет ел валютасымен жүргізілген 
операциялардың пайыздық кірісі мен таза шығыны 2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 95,115 
мың теңгеге және 27,453 мың теңгеге түзетілді.
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(ii)  Сату үшін қолда бар қаржы активтерін бастапқы тану мен әділ құны бойынша өтеу мерзіміне 

дейінгі ұсталатын инвестициялар, жалғасы

2013 жылы басшылық 2009 және 2011 жылдары сатып алынған белгілі бір отандық облигацияларының 
құнын оларды бастапқы тану кезінде түзетті. Бұл облигациялар Топтың шоғырландырылған қаржы 
есептілігінде сату үшін қолда бар қаржы активтерінің құрамына жіктелді. Топ кейінінен бастапқы тану 
кезіндегі кіріс пен шығын құрамында 300,185 мың теңге сомасындағы жиынтық шығындарды таныды. 
Нәтижесінде сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта есептеу жөніндегі резерв қалдықтары 2011 жылғы 
31 желтоқсандағы және 2012 жылдағы жағдай бойынша жинақталған шығын қалдықтары  292,991 мың 
теңгеге және 277,719 мың теңгеге өсіп кетті, соған сәйкес пайыздық кіріс пен сату үшін қолда бар қаржы 
активтерінің әділ құнының таза өзгерістері  2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 15,272 мың 
теңгеге төмендеді. 

(iii)  Еншілес кəсіпорындарындағы инвестициялардың құнсыздануы

2013 жылы Топ 244,736 мың теңгеге әкімшілік ғимаратының құнсызданып кеткендігін таныды. Құнсыздануға 
жүргізілген тест нарықтық әдіс негізінде шығару шығындары қосылмаған әділ құны бойынша жүргізілді.

Жоғарыдағы мәліметтерге сәйкестендірілген түзетулердің әсерін мынадай түрде ұсынуға болады: 

Алдыңғы кезең-

дегі есептілікке 

сәйкес

2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 
табыстар мен шығындар туралы 
шоғырландырылған есеп

Есепке алу саясатын

пайдаланудағы 

өзгертулердің әсері

Қайта 

есептелінген

Мың теңгемен

Пайыздық кірістер 7,289,738 110,387 7,400,125 

Пайыздық шығындар (8,309,698) (98,939) (8,408,637)

Таза пайыздық шығындар (1,019,960) 11,448 (1,008,512)

Шетел валютасындағы  операциялардан

түскен таза пайда (шығын)
(171,579) 215,295 43,716 

2. Қаржылық есептілікті әзірлеудің негізгі 

    қағидаттары (жалғасы)

 (е)  Өткен кезеңдерге түзету енгізу, жалғасы
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 (е)  Өткен кезеңді түзету (жалғасы)

Өзгерістері кезең ішіндегі пайда мен залал 

құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 

бағаланылатын қаржылық құралдар операция-

ларынан түскен таза  шығын

Операциялық шығын (1,354,960) (69,559) (1,424,519)

Құнсыздануды таза қалпына келтіру (шығындар) 396,670 (244,736) 151,934 

Жалпы әкімшілік шығындар (1,342,089) (735,027) (2,077,116)

Салық салғанға дейінгі шығында (2,300,379) (1,049,322) (3,349,701)

- (296,302) (296,302)

Жыл ішіндегі табыс (шығын) 148,105 (1,049,322) (901,217)

2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 
табыстар жиынтығы туралы шоғырлан-
дырылған есептілік

Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін 

қайта бағалау бойынша резерв:

- сатуға арналған қолда бар қаржы 
активтерінің әділ құнының 
таза өзгерістері  

(718,028) (15,272) (733,300)

Жыл ішіндегі басқа да шығындар жиынтығы (523,588) (15,272) (538,860)

Барлық жыл ішіндегі шығындар жиынтығы (375,483) (1,064,594) (1,440,077)

АКТИВТЕР

Өтеу мерзімі аяқталғанға дейін ұсталған инвести-

циялар 
12,559,883 (1,738,627) 10,821,256 

Негізгі қаржы 2,259,219 (243,071) 2,016,148 

Басқа активтер 250,072 1,148 251,220

Барлық активтер 108,186,827 (1,980,550) 106,206,277 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Басқа да тартылған қаражаттар 30,610,965 90,682 30,701,647 

Өзгерістері кезең ішіндегі пайда 
мен залал құрамында көрсетілетін 
әділ құны бойынша бағаланылатын 
қаржылық міндеттемелер  

- 2,951,358 2,951,358 

Басқа міндеттемелер 151,367 746,098 897,465 

Барлық міндеттемелер 86,376,609 3,788,138 90,164,747 

2012 жылғы 31 желтоқсандағы қаржы  
жағдайы бойынша  шоғырландырылған 
есептілік  
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КАПИТАЛ

Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін      

қайта бағалау бойынша резерв    
(617,816) 277,720 (340,097)

Жиналған шығындар (13,536,186) (6,046,408) (19,582,593)

Барлық капитал 21,810,218 (5,768,688) 16,041,530 

Барлық міндетемелер мен капитал 108,186,827 (1,980,550) 106,206,277

2012 жылғы 31 желтоқсандағы аяқталған 
бір жыл ішіндегі ақша қозғалысы бойынша  
шоғырландырылған есептілік 

Салық салынғанға дейінгі шығын (2,300,379) (1,049,322) (3,349,701)

Ақшасыз баптар бойынша түзетулер:

(Қалпына келтіру) құнсыздану шығындары (396,670) 244,736 (151,934)

Пайыздық пайда (7,289,738) (110,387) (7,400,125)

Пайыздық шығын 8,309,698 98,939 8,408,637

Шет ел валютасымен жүргізілген операцияларда 

түскен таза шығын
171,579 (215,295) (43,716)

Өзгерістері кезең ішіндегі пайда мен залал 
құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланылатын қаржылық құралдар 
перацияларымен байланысты таза шығын   

- 296,302 296,302

Операциялық активтерді азайту (ұлғайту) 

Басқа активтер (52,055) (2,812) (54,867)

Операциялық міндетемелерді ұлғайту   

Басқа міндеттемелер 24,831 737,839 762,670

Операциялық қызметтегі ақшалай 
қаражатты таза  пайдалану 

381,575 - 381,575

 (е)  Өткен кезеңді түзету (жалғасы)
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2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша қаржылық жағдай туралы есептілік 

АКТИВТЕР 

Өтеу мерзімі аяқталғанға дейінгі инвестициялар

Барлық активтер 95,377,198 (1,806,290) 93,570,908 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Өзгерістері кезең ішіндегі пайда мен залал     

құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша    

бағаланылатын қаржылық міндеттемелер  
- 2,897,804 2,897,804

КАПИТАЛ 

Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін 

қайта бағалау бойынша резерв 
(94,228) 292,991 198,763 

Барлық міндеттемелер 73,191,497 2,897,804 76,089,301 

Жиналған шығындар

Барлық капитал 22,185,701 (4,704,094) 17,481,607 

Барлық міндеттемелер мен капитал 95,377,198 (1,806,290) 93,570,908

13,473,205 (1,806,290) 11,666,915 

(13,684,291) (4,997,085) (18,681,376)

Алдыңғы кезең-

дегі есептілікке 

сәйкес

Өткен кезеңді 

түзету

Қайта 

есептелінген

Мың теңгемен
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3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары

(a)  Шоғырландыру қағидаттары

Төменде көрсетілген есепке алу саясатының ережесі Топпен осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте 

ұсынылған барлық есеп беру кезеңдеріне, есеп саясатындағы өзгерістерге қатысты 2 (д) ескертуінде 

көрсетілгендерден басқасы, жүйелілік бойынша қолданылды. 

(i)  Еншілес кәсіпорындары

Еншілес кәсіпорындары дегеніміз – Топ басқаратын инвестиция объектілері болып табылады. Топ  
инвестиция объектілерін басқарады, егер инвестиция объектілеріне қатысудың ауысымды кірісіне 
байланысты тәуекелге ұшыраса немесе аталған пайданы алуға құқы бар, сондай-ақ аталған пайда көлеміне 
әсер ете алады, бұл әсер инвестиция объектісіне қатысты өз құзыреттілігін пайдалану арқылы байқалады. 
Көбінде Топ өзі тікелей  бақылайтын инвестиция объектілерінің қаржы есептілігін шоғырландырады, 
Еншілес компаниялардың қаржы есептілігі аталған бақылаудың қойылған күнінен бастап бақылаудың 
аяқталған күніне дейін шоғырландырылған қаржы есептілігіне енгізіледі.  

(ii)  Шоғырландыру үдерісі кезінде алынып тасталатын операциялар

Топ қатысушылары арасындағы операциялар,  аталған операциялар бойынша берешектер қалдықтары, 

сондай-ақ аталған операцияларды жүргізу үдерісінде туындаған жүзеге асырылмаған табыстар 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру барысында алынып тасталады. Жүзеге асырылмаған 

шығындар құнсыздану белгілері туындаған жағдайда алынып тасталатын табыстар сияқты  

шоғырландырылған қаржылық есептіліктен алынып тасталады.  

(б)  Шет ел валютасы

Шет ел валютасындағы операциялар осы операциялар жасалған күні қолданыста болған валюта бағамдары 

бойынша Топтың  тиісті қызметтік валютасына сәйкес аударылады. Есеп берілетін күнгі жағдай бойынша шет 

ел валютасында көрсетілген ақша активтері мен міндеттемелері есеп берілетін күнгі қолданыстағы валюта 

бағамдары бойынша қызметтік валютаға аударылады. Шет ел валютасында көрсетілген ақша активтері мен 

міндеттемелері операцияларының пайдасы мен шығыны есеп берілетін кезең соңындағы жағдай бойынша 

валюталық бағаммен қызметтік валютаға аударылған шет ел валютасының амортизацияланған құны және 

кезең ішінде төленген төлемдер мен тиімді мөлшерлеме бойынша есептелінген шамаға түзетілген   кезең 

басындағы жағдай бойынша қызметтік валютаның амортизацияланған құны арасындағы 

айырмашылықтарды білдіреді. Әділ құны бойынша бағаланатын шет ел валютасында көрсетілген ақшалай 

емес активтер мен міндеттемелер әділ құнын белгілеу күнгі қолданыстағы валюталық бағам бойынша 

қызметтік валютаға аударылады. Нақты шығындары бойынша белгіленіп, шет ел валютасында көрсетілген 

ақшалай емес активтер мен міндеттемелер операция аяқталған күнгі қолданыстағы валюталық бағам 

бойынша қызметтік валютаға аударылады. 
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3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары 

(жалғасы)

(б)  Шет ел валютасы (жалғасы)

Сатуға арналған қолда бар үлестік қаржы құралдарын аудару кезінде пайда болатын айырмашылықтардан 

басқа, жиынтық кіріс құрамында көрсетілген құнсыздану әсерінен пайда болған бағамдық өзгерістер 

жағдайын қоспағанда, егер хеджирлеу тиімді болып табылған кезде шетелдік операциялар бойынша таза 

инвестицияларды хеджирлеу ретінде көрсетілген қаржылық міндеттемелерді немесе хеджирлеу тиімді 

болып табылған жағдайдағы басқа да кіріс жиынтығы құрамында көрсетілген ақшалай қаржы легін 

хеджирлеу талаптарына сәйкес қаржылық міндеттемелерді қоспағанда шетел валютасына ауыстыру 

нәтижесінде пайда болатын бағамдық айырмашалақтар пайда немесе залал құрамында көрсетіледі.

(в)  Ақша қаражаттары мен олардың баламалары

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларына Топтың коммерциялық банктердегі қолма-қол ақшалары 

мен ағымдағы шоттары жатады, сондай-ақ Топпен қысқа мерзімді міндеттемелерін реттеу үшін 

пайдаланылатын және әділ құнының едәуір өзгертілу тәуекеліне  түспеген үш айдан кем емес бастапқы өтеу 

мерзімі бар жоғары өтімділікті қаржылық активтері кіреді. Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 

қаржылық жағдайы туралы есепте амортизацияланған құны бойынша көрсетіледі.

(г) Қаржы құралдары

Қаржы құралдары, әділ құны бойынша бағаланатын, олардың өзгеруі кезеңдегі табыс және залалдар 

құрамында көрсетілетін, қаржы активтері және міндеттемелерін құрайды, олар:

     сатып алынады немесе ең бастысы жақын арада сату немесе сатып алу мақсатында пайда болады;

   бірігіп басқарылатын және аз уақыт ішінде қысқа мерзімді болашақта пайда шығару дәлелі бар қаржы 

құралдары бойынша қоржынының бір бөлігін сәйкестендіру;

  туынды болып табылады (іс жүзінде хеджирлеудің тиімді құралдары ретінде пайдаланылатын және 

жасалған туынды қаржы құралдарын қоспағанда); немесе

    алғашқы тану кезеңінде өзгертулері кезең ішіндегі табыс және залалдар құрамында көрсетілетін, әділ құны 

бойынша бағаланатын санатқа жатқызылғандары.

(i)  Қаржы құралдарын жіктеу
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(i)  Қаржы құралдарын жіктеу (жалғасы)

Топ қаржы активтері мен міндеттемелерін әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызады, егер 

төменде көрсетілген талаптардың біреуі орындалса, олардағы өзгертулер кезеңдегі пайда және залалдар 

құрамында көрсетіледі:

      активтерді немесе міндеттемелерді басқару және оларды бағалау әділ құны негізінде жүргізіледі және ішкі 

есептерде көрсетіледі;

    осындай көзқарас толығымен немесе айтарлықтай бухгалтерлік есептегі сәйкессіздіктер әсерін жояды 

немесе олар басқаша көрсетілуі мүмкін еді;

   активтер және міндеттемелер, ақша қаражаттары егер шарт бойынша болмаған жағдайда күтілетін, 

олардың ағымын айтарлықтай өзгертетін, енгізілген туынды қаржы құралдарынан тұрады;

Дұрыс әділ құны бар сатуға арналған барлық туынды қаржы құралдары, сондай-ақ сатып алынған опциондық 

келісімшарттар активтер сияқты көрсетіледі. Бұрыс әділ құны бар сатуға арналған барлық туынды қаржы 

құралдары, сондай-ақ шығарылған опциондық келісімшарттар міндеттемелер сияқты көрсетіледі. 

Басшылық, қаржылық құралдарын, олардың бастапқы тану сәтінде қандай тану санатына жатқызу керектігін 

анықтайды. Өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін,  әділ құны бойынша 

бағаланатын санатқа жатқызудың бастапқы тану сәтіндегі туынды қаржы құралдары мен қаржы құралдары, 

өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржы 

құралдары санатынан жіктелмейді. Егер қаржылық активтері несиелерді анықтау мен дебиторлық 

берешектерге жауап беретін болса, онда ол өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында 

көрсетілетін,  әділ құны бойынша бағаланатын қаржы құралдары санатынан немесе сату үшін қолда бар 

активтер санатынан қайта жіктелуі мүмкін егер компанияның аталған активтерді жақын болашақта немесе 

оларды өтеу мерзімі басталғанша оларды ұстап қалу ниеті мен мүмкіндіктері бар болса. Басқа қаржы 

құралдары өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін,  әділ құны бойынша 

бағаланатын қаржы құралдары санатынан өте сирек жағдайларда қайта жіктеледі. Сирек жағдайлар 

дегеніміз - жақын арадағы болашақта қайталанбайтын ерекше дара оқиғалар.

(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары

(жалғасы)

Несие мен дебиторлық берешектер тіркелген немесе белгілі бір төлемдермен көрсетілетін, белсенді қызмет 

атқаратын нарықпен бағасы белгіленбейтін  туынды емес қаржы активтерін білдіреді, бірақ оларға Топпен:

     тез арада немесе жақын арадағы болашақта сатуға ниет білдіргендері;
   бастапқы тану сәтінде өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны 
бойынша бағаланатын санатқа жатқызылатындары;
      бастапқы тану сәтінде сату үшін қолда бар активтер санатына жатқызылатындары; немесе
    Топ несиенің құнсыздануынан басқа себептер бойынша барлық бастапқы жүргізілген инвестицияларды 
өтей алмау мүмкіндіктері кезіндегілері жатқызылмайды. 
 

Өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар тіркелген немесе белгіленген төлемдермен және өтеу 

мерзімі тіркелген туынды емес қаржы активтерін білдіреді, оларды Топ өтеу мерзіміне дейін ұстап тұруға ниет 

білдіруге және ұстап тұруға қабілетті және оларға мыналар жатқызылмайды:

     бастапқы тану сәтінде Топ оларды өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін, 

әділ құны бойынша бағаланатындар санатына жатқызғандары;

       Топ оларды сату үшін қолда барлар санатына жатқызғандары; немесе

       Несие мен дебиторлық берешектерге жатқызуға сәйкес келетіндері.

Сату үшін қолда бар қаржы активтеріне сату үшін қолда бар санатына жатқызылатын немесе несие мен 

дебиторлық берешектерге жатқызуға түспейтін, өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар немесе 

өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін,  әділ құны бойынша бағаланатын 

қаржы құралдарының туынды емес қаржы активтері жатқызылады.

(i)  Қаржы құралдарын жіктеу (жалғасы)

(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

(ii)   Қаржы құралдарын шоғырландырылған қаржы есептілігінде тану

Қаржылық активтер мен міндеттемелер қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептілікте аталған 

қаржы құралдары шартқа отырудың нысаны болып табылған жағдайда көрсетіледі. Қаржылық активтерінің 

стандартты сатып алуларының басқа барлық жағдайлары есеп жүргізілетін күні көрсетіледі.
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3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)

(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

(iii)  Қаржы құралдарының құнын бағалау

Қаржы активтері немесе міндеттемелерін сатып алу немесе шығаруға тікелей жатқызылатын мәміле 

шығындарының өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 

бағаланбайтын қаржы активтері немесе міндеттемелері жағдайында Қаржы активтері немесе 

міндеттемелері алғашқы қосу әділ құны бойынша бағаланады. 

Бастапқы танудан кейін қаржы активтері, оған қоса актив болып табылатын туынды қаржы құралдары сату 

немесе басқа шығарып тастау нәтижелеріне байланысты келтірілген мәміле жөніндегі кез келген 

шығындары қосылмаған әділ құны бойынша бағаланады, оларға мыналар жатқызылмайды:

     Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 

несие мен дебиторлық берешектер;

     Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 

өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар;

    Белсенді қызмет атқаратын нарықтағы нарық баға мөлшерлемесі және жеткілікті сеніммен анықтауға 

болмайтын әділ құны жоқ үлестік құралдардағы инвестиция. Аталған құралдар қаржылық есептілікте нақты 

шығындары бойынша көрсетіледі.

Барлық қаржы міндеттемелері, өзгертулері кезең ішіндегі табыс пен шығын құрамында көрсетілетін,  әділ 

құны бойынша бағаланатын қаржы міндеттемелері мен тоқтату белгілерінің шамасына жауап бермейтін әділ 

құны бойынша көрсетілетін, қаржы активтерінің аударымдары кезінде туындаған қаржы міндеттемелері 

амортизацияланған құны бойынша бағаланады. 

(iv)  Амортизацияланған құны

Қаржы активтері немесе міндеттемелерінің амортизацияланған құны оған құнсыздану шығындарын алып 

тастағандағы тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдалану арқылы белгіленген өтеу сәтіндегі құны мен 

бастапқы тану құны арасындағы жинақталған амортизация шамасына қарай түзетілген төленген негізгі 

берешек сомасын алып тастап, бастапқы тану сәтінде қаржы активтері мен міндеттемелері бағаланған құнды 

білдіреді. Сыйақылар және дисконттар шамасы, сондай-ақ мәмілелер бойынша сомалар тиісті құралдың 

баланстық құнына жатқызылады және аталған құралдың тиімді пайыздық мөлшерлемесінен келіп 

амортизацияланады. 
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(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

(v)  Әділ құны бойынша бағалау қағидаттары

Әділ құн дегеніміз активті сату кезінде алынған немесе операция талаптарымен міндеттемелерді беру 

кезінде төленген, негізгі нарықта бағалау күні қатысушылар арасында ұйымдастырылған нарықта немесе ол 

болмаған жағдайда аталған күні Топтың қолжетімділігі бар едәуір пайдалы нарықта жүргізілетін құнды 

білдіреді. Міндеттемелердің әділ құны оны орындамау тәуекелін көрсетеді. 

Мүмкіндігінше Топ белсенді нарықтағы аталған құралдардың баға белгілеуін пайдалану арқылы 

құралдардың әділ құнын бағалайды. Нарық белсенді деп танылады, егер актив немесе міндеттемелер 

бойынша жиілікпен жүргізіліп, жеткілікті көлемде тұрақты негізде баға белгілеуді анықтау үшін жүргізілетін 

болса.  

Белсенді нарықта ағымдағы баға белгілеу жоқ болған жағдайда Топ байқалмайтын шығыс деректерін аз 

пайдаланып және байқалатын  шығыс деректерін көп пайдаланатын бағалау әдісін пайдаланады. Таңдап 

алынған бағалау әдісіне аталған жағдайларда нарық қатысушылары оны назарға алатын барлық факторлар 

кіреді. 

Бастапқы тану кезінде қаржы құралдарының әділ құнының жақсы куәсі мәміле бағасы болып табылады, яғни 

ол орын толтырудың төленген немесе алынған әділ құны. Егер Топ бастапқы тану кезінде әділ құны мәміле 

бағасынан ерекшеленетінін анықтаса, онда әділ құны ұқсас активтер мен немесе міндеттемелерге қатысты 

белсенді нарықтағы ағымдағы баға белгілеуге түспейді және тек қана шығыс деректемелерін пайдаланатын 

бағалау әдістеріне негізделмейді, қаржы құралдары басында әділ құны бойынша бағаланады, ол бастапқы 

тану кезі мен баға мәмілесі кезіндегі әділ құны арасында түзетілген. Бастапқы танудан кейін арасындағы 

айырмашылықтар кіріс пен шығын құрамында құралдың өмір сүруінің барлық кезеңінде тиісті үлгіде 

көрсетіледі, бірақ бағалау толығымен бақылайтын шығыс деректерімен расталып немесе операция 

аяқталғаннан кейінгі сәттен кешіктірілмеуі керек.   

Егер әділ құны бойынша бағаланатын актив немесе міндеттемелер   сұраныс пен баға ұсыныстары салынған 

болса, онда активтер мен ұзақ позициялар сұраныс бағасы негізінде бағаланады, міндеттемелер мен қысқа 

позициялар баға ұсыныстары негізінде бағаланады.  

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

(vi)  Кейінгі бағалау кезінде туындайтын табыс пен шығын

Қаржы активтері мен міндеттемелерінің әділ құнын өзгерту кезінде туындайтын табыс немесе шығын мына 

үлгіде көрсетіледі:
    қаржы құралдары бойынша табыс пен шығын әділ құны бойынша бағаланатындар санатына жіктеледі, 
олардың өзгертулері кезең ішіндегі табыс немесе шығын құрамында көрсетіледі және табыс немесе шығын 
құрамына енгізіледі;
    сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша табыс пен шығын активті тану тоқтатылған сәтке дейінгі  
капиталдағы жиынтық табыс құрамында көрсетіледі (сату үшін қолда бар борыштық қаржы құралдары 
бойынша шет ел валютасының қалдықтары аударымынан келіп шығатын табыстар мен шығындар және 
құнсыздану шығындарынан басқа), капитал құрамында бұрын көрсетілген жинақталған табыс немесе 
шығын, табыс немесе шығын құрамына аударылады. Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша 
пайыздық табыстар туындау сәтінде пайыздық құрамындағы тиімді әдісті пайдаланумен табыс немесе кіріс 
құрамында көрсетіледі.

Қаржылық актив пен міндеттемелер бойынша аиортизацияланған құны бойынша көрсетілген табыс пен 

шығын қаржы активтері немесе міндеттемелері танылуын тоқтатқанда немесе құнсызданғанда, сондай-ақ 

тиісті амортизацияны есептеу үдерісінде табыс немесе шығын құрамында көрсетіледі.

(vii)  Танудың тоқтатылуы

Топтың қаржылық активті тану құқығы аталған қаржы активі бойынша ақша қаражаттарының ағымына 

шартпен берілген құқығын жоғалтқан сәттен бастап, немесе ол жүргізілген мәмілелер нәтижелері бойынша 

қаржы активтерін басқа тарапқа аталған қаржы активіне деген меншік құқығымен байланысты барлық 

тәуекелдері мен пайдасын берген кезінде немесе қаржы активіне деген меншік құқығымен байланысты 

барлық тәуекелдері мен пайдасын бермеген, сақтамаған, бірақ қаржы активтеріне деген бақылауын 

сақтамай  берген кезінде тоқтатылады. Берілген қаржы активтеріндегі кез келген және Топпен құралған 

немесе оның артында сақталған танушылықтарды тоқтату талаптары сақталатын үлеске қатысу қаржылық 

жағдай туралы есепте жеке актив немесе міндеттемелер түрінде танылады. Топ қаржы міндеттемелерін 

тануды олар бойынша шарт міндеттемелері орындалған, тоқтатылған немесе жойылған кезінде тоқтатады. 

Топ мәмілелер жасайды, соның талаптары бойынша активтердің қаржылық жағдайлары туралы 

шоғырландырылған есепте танылғандарды тапсырады, сонымен бірге тапсырылған активтерде меншік 

құқығынан туындайтын пайданының және тәуекелдің бір бөлігін немесе барлығын сақтайды. Топ барлық 

тәуекелдер мен пайданың барлығын сақтау кезінде тапсырылған активтерді тануды тоқтатпайды. 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

(vii)  Танудың тоқтатылуы (жалғасы)

Мәмілелер жасау кезінде, олардың талаптары бойынша Топ қаржы активтеріне меншік құқығымен 

туындайтын барлық тәуекелдер мен пайданы өзіне қалдырмайды және тапсырмайды, егер Топ активтерді 

бақылау құқығынан айырылса, осы активтерді тану тоқтатылады. 

Егер активтерді тапсыру кезінде Топта оларды бақылау құқығы сақталса, оның құны өзгерумен Топтың 

бейімделген деңгейі ретінде анықталатын активке қатысуды өзіне қалдырған сол деңгейде активтерді 

тануды жалғастырады.

Егер Топ меншікті борыштық міндеттемелерді сатып алса, онда ол қаржылық жағдайы туралы есептіліктен 

алынады және міндеттемелердің баланстық құны және төленген өтемдер арасындағы айырмашылық 

міндеттемелерді мірзімінен бұрын өтеуден түскен пайда немесе шығын құрамын ендіріледі.

Топ өндіріп алуға тиімсіз деп танылған активтерді есептен шығарады.

(viii)  Туынды қаржы құралдары

Туынды қаржы құралдарына “своп” мәмілелері, шұғыл және фьючерстік мәмілелер, “спот” мәмілелері мен  

пайыздық мөлшерлеме, шет ел валютасына, қымбат металлдарға, бағалы қағаздарға арналған 

опциондарды, санамаланған туынды қаржы құралдарының белгілері бар, кез келген амалдар кіреді.

Туынды қаржы құралдары бастапқы кезде мәмілелерді жасау күні әділ құны бойынша көрсетіледі және 

кейіннен әділ құны бойынша қайта бағаланады. Егер олардың әділ құны оң деп танылса, барлық қаржы 

құралдары актив ретінде көрсетіледі, егер олардың әділ құны теріс деп танылса міндеттемелер ретінде 

танылады.                                                                                                                                                                                                      

Туынды қаржы құралдарының әділ құнын өзгеруі тез арада пайда немесе шығын ретінде көрсетіледі. 

Туынды қаржы құралдары басқа шарттық қарым-қатынаста көрсетілуі мүмкін (“негізгі шарт”). Кірістірілген 

туынды қаржы құралдары, егер кірістірілген туынды құралдардың экономикалық сипаттамасы мен 

тәуекелдері негізгі шарттың экономикалық сипаттамасы және тәуекелдерімен тығыз байланыста 

болмағанда, егер жеке құрал кірістірілген туынды құралдар сияқты сол талаптармен туынды құрал 

анықтамаларына сәйкес келгенде, және егер осы құрамдас құрал әділ құны бойынша бағаланбаған жағдайда 

ғана негізгі шарттан бөлінеді және жеке туынды қаржы құралдары ретінде көрсетіледі, олардағы өзгертулер 

кезеңдегі пайда немесе залал ретінде көрсетіледі. 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары 

(жалғасы)
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(г) Қаржы құралдары (жалғасы)

(viii)   Туынды қаржы құралдары (жалғасы)

Әділ құны бойынша бағаланатын, ондағы өзгертулер пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін, қаржы 

активтері және қаржы міндеттемелеріне кірістірілген туынды қаржы құралдары негізгі шарттан бөлінбейді. 

(ix)  Активтер мен міндеттемелердің өзара есеп айырысулары

Егер ол үшін заңдық тұрғыдан негіздеме болса және тараптардың берешектерді өзара есепке алу немесе 

активтерді сату және міндеттемелерді бір уақытта орындау арқылы реттеу ниеті болған жағдайда Топтың 

қаржы активтері мен міндеттемелері өзара есепке алынады және ықшамдалған түрде қаржылық жағдай 

туралы шоғырландырылған есепте көрсетіледі.

(д)  Негізгі құралдар

(i)  Меншік активтері

Негізгі құралдардың объектілері жинақталған амортизацияны және құнсызданған шығындарды қоспай 

өлшенетін іс жүзіндегі шығындар бойынша қаржылық есептілікте көрсетіледі. 

Егер негізгі құралдар объектісінің пайдалы қолдану мерзімі әр түрлі бірнеше құрамдас бөліктерден тұрса, 

ондай құрамдас бөліктер негізгі құралдардың жеке объектілері ретінде көрсетіледі.  

(ii)  Амортизация

Негізгі құралдар бойынша амортизация оларды пайдалы қолдану болжанған мерзімі аралығында тозуды 

бірқалыпты есептеу әдісі бойынша есептелінеді және пайда немесе шығын құрамында көрсетіледі.   

Амортизация объектіні сатып алған күннен бастап есептелінсе, ал шаруашылық әдіспен салынған негізгі 

құрал объектілері – объекті құрылысы аяқталып және пайдалануға жарамды болған кезеңнен бастап 

есептелінеді. Жер учаскелері бойынша амортизация есептелінбейді. Негізгі құралдардың әртүрлі 

объектілерінің пайдалы қолдану мерзімдері төменде көрсетілген үлгі бойынша көрсетілуі мүмкін:

Ғимарат

Компьютер жабдықтары

Көлік құралдары

Басқа активтер 

40 жыл

3 жыл

7 жыл

5-10  жыл

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(д)  Материалдық емес активтер

Сатып алынған материалдық емес активтер жинақталған амортизацияны және құнсызданған шығындарды 

қоспай өлшенетін іс жүзіндегі шығындар бойынша қаржылық есептілікте көрсетіледі. 

Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензия сатып алуға және оны ендіруге жұмсалатын шығындар 

тиісті материалдық емес активтер құнында капиталдандырылады. 

Материалдық емес активтер бойынша амортизация оларды пайдалы қолданудың болжанған мерзімі 

аралығында тозуды бірқалыпты есептеу әдісі бойынша есептелінеді және пайда немесе залал құрамында 

көрсетіледі. 

Материалдық емес активтерді пайдалы қолданудың мерзімі-3 жыл. 

(е) Инвестициялық меншік

Инвестициялық меншікке жалға тапсырудан және/немесе оның нарықтық құнын өсірумен пайда түсіруге 

арналған, кәдімгі шаруашылық қызметтер барысында сатуға арналмаған, өндіріс немесе тауарды жеткізу 

кезінде, қызметтер көрсету немесе әкімшілік қызметтер үшін пайдаланылатын меншік жатады. 

Инвестициялық меншік әділ құны бойынша бағаланады, ондағы өзгертулер пайда немесе шығын құрамында 

танылады. Егер инвестициялық меншік объектісін қолдану мазмұны өзгергенде және оны негізгі құралдар 

санатына қайта жіктеу жүргізілгенде, онда қайта жіктеу күні осы объектінің әділ құны қаржылық есептілікте 

оны одан әрі көрсету мақсатында осы объекті бойынша нақты шығындар болып есептелінеді.

(ж) Сату үшін ұсталынатын активтер

Ұзақ мерзімді активтер немесе олардың құнын өтеу күтілетін, активтер мен міндеттемелерден тұратын, істен 

шығатын топтар, ең бірінші пайдалануда жалғастыру есебінен емес, сату есебінен сату үшін ұсталынатын 

санатында анықталады.  Сату үшін ұсталынатын санатына кіргізер алдында тікелей Топтың есепке алу 

саясатына сәйкес істен шығатын топтың активтері мен компоненттерін қайта бағалау жүргізіледі. Осыған 

сәйкес, активтерді немесе істен шығатын топтарды бағалау екі өлшемнің ең аз шамасы: баланстық құны 

немесе сатуға кеткен шығындарды шегерумен әділ құны бойынша жүргізіледі.

(з)  Қорлары

Қорлар ең кемі екі өлшем бойынша көрсетіледі: өз құны немесе сату бағасының жиілігіне байланысты. 

Қорлардың өз құны орташа құнының қағидаты негізінде анықталады және оған қорларды сатып алу 

шығындары кірмейді, өндірістік шығындар немесе оларды орналасқан орнына дейін және оларды қалыпты 

жағдайына келтіруге дейінгі жеткізу және өңдеу шығындары кірмейді. Өз өндірісі мен аяқталмаған өндіріс 

қорларына қолданылатын өз құнына Кәсіпорынның қалыпты өндірістік қуаттылығының жүктемесінен келіп 

есептелінетін  үстеме өндірістік шығындарының тиісті үлесі кіреді. 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



82

(з)  Қорлары (жалғасы)

Таза сату бағасы кәсіпорынның қалыпты қызметі кезіндегі қорларды сату бағасын білдіреді, оған қорлар 

өндірісінің аяқталған және оларды сату шығындары кірмейді. 

(и)  Активтердің құнсыздануы

Топ әрбір есеп беретін кезең соңында қаржы активтері мен қаржы активтерінің тобына құнсызданудың 

нақты расталуына баға береді. Осындай толыққанды растаулар болған жағдайда Топ құнсызданудан болған 

кез келген шығын мөлшерін бағалайды.  

Қаржы активтері мен қаржы активтерінің топтары құнсызданады және залалдар құнсызданудан, Қаржы 

активтері мен қаржы активтері топтарының бастапқы танудан кейін болған бір немесе бірнеше жағдайлар 

нәтижесінде құнсызданудың әділ дәлелдері болу талаптары кезінде, және аталған жағдай (немесе жағдайлар) 

сенімділіктің жеткілікті дәрежесімен бағалауға болатын, кредит бойынша алдағы уақытта болатын ақша 

қаражаттары ағымына әсер еткенде орын алады.  

Қаржы активтерінің құнсыздануының объективті куәліктеріне қарыз алушымен жіберілген міндеттемелерді 

орындамау және төлемдер мерзімін өткізіп алу, қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерді немесе 

шарт талаптарын бұзуы, Топтың басқа кез келген жағдайларда қарастырмайтын талаптарда кредитті немесе 

авансты қайта құрылымдауы, қарыз алушыда немесе эмитентте болуы мүмкін банкрот белгілері,  бағалы 

қағаздар үшін белсенді нарықтың жоқ болуы, қамтамасыз ету құнының төмендеуі немесе активтер тобына 

кіретін басқа бақылау деректері, топқа кіретін қарыз алушылардың төлем қабілеттілігінің нашарлауы, немесе 

осы топқа кіретін қарыз алушылардың міндеттемелерін орындамаумен (дефолт)  өзара бақылайтын, 

экономикалық талаптардың өзгеруі сияқты белгілер кіруі мүмкін. 

Қолда бар, үлестік бағалы қағаздың инвестицияның әділ құнының аталған бағалы қағаз бойынша нақты 

шығындарынан төмен құнға мәнді немесе ұзақ уақытқа төмендеуі құнсызданудың нақты куәлары болады. 

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін, қаржы активтері, ең бастысы, кредиттер мен басқа 

дебиторлық берешектерден тұрады (әрі қарай, «кредиттер және дебиторлық берешек»). Топ әрдайым болуы 

мүмкін құнсыздануды анықтау мақсатында кредиттер мен дебиторлық берешектерді бағалауды жүргізеді. 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(з)  Қорлары (жалғасы)

(i)  Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері

Топ ең алдымен жеке тұрғанда өзекті болып табылатын, кредиттер және дебиторлық берешектер бойынша 

жеке және жеке тұрғанда маңызды болып табылмайтын кредиттер және дебиторлық берешектер бойынша 

жеке немесе біріктіріп құнсызданудың объективті куәліктері болуын бағалайды. Егер Топ жеке бағаланатын 

кредит пен дебиторлық берешек бойынша құнсызданудың объективті куәліктердің болмауын маңызды 

немесе жоқ деп анықтағанда, кредит несиелік тәуекелдің осыған ұқсас сипаттамасымен кредиттер және 

дебиторлық берешектер тобына қосылады және ұжымдық негізде активтер тобы құрамында  құнсыздану 

мәніне бағаланады. Құнсыздану мәніне жеке-жеке бағаланатын кредиттер мен дебиторлық берешек 

құнсызданудан туындаған немесе әлі де танылып отырған залалдар құнсыздану мәніне ұжымдық бағалауға 

ендірілмейді. 

Несие және дебиторлық берешек бойынша құнсызданудан залалдың болуына объективті куәландыру 

болғанда шығын сомасы несие немесе дебиторлық берешектің баланстық құны арасындағы несие немесе 

дебиторлық берешек бойынша бастапқы тиімді сыйақы мөлшерлемесін пайдаланумен дисконтталған 

қамтамасыз етуді және орны толтырылатын кепіл құнын қоса алғанда,  болжанған ақша қаражаттары 

ағындары құнының ағымдағы кезеңге келтірілген айырмашылық ретінде өлшенеді. Жасалған шарттар 

талаптарына сәйкес ақша қаражаттарының ағындары және ағымдағы экономикалық жағдайды көрсететін 

қолданыстағы тиісті ақпараттар негізінде түзетілген, шығындар болудың тарихи тәжірибесі болжанған ақша 

қаражаттары ағындарын анықтау үшін негіздеме болып табылады.    

Кейбір жағдайларда несие және дебиторлық берешек бойынша құнсызданудан болған шығын сомасын 

анықтау үшін қолда бар ақпараттар шектелген немесе ағымдағы жағдайға және талаптарға сәйкес келмеуі 

мүмкін. Бұл оқиғалар, егер қарыз алушыда қаржылай қиындықтар туындап және осындай қарыз алушыларға 

қатысты қолжетімді ақпараттар шектелген жағдайларда, орын алады. Топ осыған ұқсас жағдайларда 

құнсызданудан болған залалдар сомасын анықтауда өз тәжірибесі мен пікірлерін ортаға салады.  

Несиелер мен дебиторлық берешектердің құнсыздануынан болған барлық залалдар пайда немесе залал 

құрамында көрсетіледі және егер, өтелетін құнның одан кейінгі өсуі құнсызданудан болатын шығынды 

танығаннан кейін болған жағдайлармен объективті байланыста болғанда ғана қалпына келтірілуі мүмкін.  

Егер несие бойынша берекшекті өндіріп алу мүмкін болмағанда, несие несиелерді құнсыздандырудан болған 

тиісті резервтер шотындағы шығынға жатқызылады. Осы несиелер (және кредиттерді құнсыздандырудан кез 

келген тиісті резерв) Топ басшылығы несиелер бойынша берешектерді өнідіріп алу мүмкін еместігін 

анықтағанда және несиелер бойынша берекшектерді өндіріп алудың барлық қажетті рәсімдері аяқталғаннан 

кейін есептен шығарылады. 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(з)  Қорлары (жалғасы)

Іс жүзіндегі шығындар бойынша көрсетілетін қаржы активтеріне сату үшін қолда бар, әділ құны бойынша 

көрсетілмейтін, өйткені олардың әділ құнын  жеткілікті сенімділік дәрежесінде анықтау мүмкін емес, қаржы 

активтерінің құрамына ендірілген бағаланбайтын үлестік құралдар кіреді. Осыған ұқсас инвестициялар 

құнсыздануы туралы объективті танулар болғанда құнсызданудан болған залал инвестицияның баланстық 

құны арасындағы және осыған ұқсас қаржы активтері бойынша пайданың ағымдағы нарықтық нормасын 

қолданумен дисконтталған, болжанған ақша қаражаттары ағымдары құнының ағымдағы кезеңіне 

келтірілген айырма ретінде есептелінеді.   

Келтірілген инвестициялардың құнсыздануынан болған барлық залалдар пайда немесе залар құрамында 

көрсетіледі және қалпына келтіруге жатпайды. 

(ii)  Іс жүзіндегі шығындар бойынша көрсетілетін қаржы активтері 

Сату үшін қолда бар қаржы активтерінің құнсыздануынан болған залалдар басқа жиынтық табыстар 

құрамында, қайта жіктелген түзету ретінде пайда немесе шығын құрамында танылатын жинақталған залал 

аудармасы арқылы танылады. Жинақталған шығын, басқа жиынтық табыс құрамынан пайда немесе шығын 

құрамына қайта жіктелетін, бұрын пайда немесе шығын құрамында танылған, құнсызданудан болған 

шығындарды шегерумен ағымдағы әділ құны және негізгі сома мен амортизация төлемін шегерумен сатып 

алу құны арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Ақшаның уақытша құнына қатысты құнсызданудан 

резервтің өзгеруі пайыздық табыстың құрамдас бөлігі ретінде жазылады.

Егер кейінгі кезеңдерде сату үшін қолда бар құнсызданған борыштық бағалы қағаздардың әділ құны өскенде, 

және өсу пайда немесе шығын құрамында құнсызданудан болған залалды танығаннан кейін болған 

объективті жағдайлармен байланыста болуы мүмкін, құнсызданудан болған залал қалпына келтіріледі, және 

қалпына келтірілген өлшем пайда немесе шығын құрамында танылады. Дегенмен одан кейін сату үшін қолда 

бар құнсызданған борыштық бағалы қағаздардың әділ құнын кез келген қалпына келтіру басқа жиынтық 

табыстың құрамында танылады.

(iii)  Сату үшін қолда бар қаржы активтері 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(к)  Құнсыздану, жалғасы

Кейінге қалдырған салықтардан басқа өзге қаржылық емес активтер құнсыздану белгілері болу мәніне әр 

есептілік күнгі жағдай бойынша бағаланады. Қаржылық емес активтердің өтелетін құны сату және 

қолданудан түскен құндылықтар бойынша шығындарды шегерумен әділ құнының ең үлкен шамасы болып 

табылады. Қолданудан түскен құндылықтарды анықтауда ұсынылатын болашақтағы ақша қаражаттар 

ағымдары салық салынғанға дейінгі дисконтталған мөлшерлемені қолданумен ағымдағы келтірілген құнына 

дисконтталады, ол ақшаның уақытша құнын ағымдағы нарықтық бағалауды және осы активке тиесілі 

тәуекелді көрсетеді. Ақша қаражаттары ағымдарын туындатпайтын активтер үшін басқа активтерден 

туындататын ақша қаражаттары ағымдарынан айтарлықтай деңгейде тәуелді емес, орны толтырылатын құн 

актив тиесілі ақша қаражаттарын туындататын активтер тобы бойынша анықталады. Құнсызданудан болған 

залал активтің баланстық құны  немесе ақша қаражаттарын туындататын оның бірліктері орны 

толтырылатын құнынан асқанда танылады.

Қаржылық активтердің құнсыздануынан болған барлық залалдар пайда немесе залал құрамында көрсетіледі 

және өтелетін құнын анықтауда пайдаланылатын бағалауда өзгерістер болған жағдайда ғана қалпына 

келтіріледі. Активтердің құнсыздануынан болған кез келген залал сол мөлшерде қалпына келтіріледі, ол 

бойынша активтің баланстық құны осы баланстық құннан аспайды (амортизация мен тозуды шегергенде), 

егер құнсызданудан болған шығын шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілмесе жинақталатын 

еді. 

(iv)  Қаржылық емес активтер

(л)  Резервтер

Резерв қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте Топтарда заңдық тұрғыдан немесе болған 

оқиғалар нәтижесінде негізделген міндеттемелер туындағанда және осы міндеттемелерді орындау үшін 

қаражаттарды басқа аудару қажеттілігі болу мүмкін жағдайларда көрсетіледі. Егер осы міндеттемелер сомасы 

көп болса, онда резервтер салық салынғанға дейінгі дисконтталған мөлшерлемені қолданумен ұсынылатын 

болашақтағы ақша қаражаттары ағымдарын дисконттау арқылы анықталады, ақшаның уақытша құнын 

ағымдағы нарықтық бағалауды және қолданылатын жерде, осы міндеттемеге тиесілі тәуекелді көрсетеді. 

(м)  Акционерлік капитал

Жай акциялар капитал ретінде жіктеледі. Тікелей жай акциялар шығарылымен және акцияға арналған 

опциондармен байланысты шығындар кез келген салықтық эффектілерді шегерумен капиталдың азаюы 

ретінде танылады. 

(i)  Жай акциялар

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(м)  Акционерлік капитал (жалғасы)

Топтар меншік акцияларын сатып алғанда төленген сома, шығындарды қоса алғанда, тікелей осы сатып 

алумен байланысты, капиталдың азаюы ретінде шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетіледі. 

(ii)  Өз акцияларын сатып алу

Топтардың дивидендтерді жариялау және төлеу мүмкіндіктері Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен реттеледі. 

Әдеттегі акциялар бойынша дивидендтер шоғырландырылған қаржылық есептілікте оларды жариялау 

бойынша бөлінбеген табысты қолдану ретінде көрсетіледі.

(iii)  Дивидендтер

(н)  Салық салу

Табыс салық сомасына бір жылдағы ағымдағы салық сомасы және кейінге қалдырылған салық сомасы кіреді. 

Табыс салығы толық көлемде пайда немесе залал құрамында көрсетіледі, басқа жиынтық табыс баптарында 

және тікелей капитал құрамында көрсетілетін акционерлермен жүргізілетін операцияларға қатысты 

сомаларды қоспағанда, олар әрине басқа жиынтық табыс құрамында немесе тікелей капитал құрамында 

көрсетіледі.

Ағымдағы табыс салығы есептілік күнгі жағдай бойынша қолданыстағы, табыс салығының мөлшерлеме 

есебімен есептілік кезеңдегі болжанатын салық салынатын пайда көлемінің негізінде, сондай-ақ өткен 

жылдарға табыс салығы сомасын нақтылау нәтижесінде туындаған міндеттемелер сомасы есепке алынады.

Кейінге қалдырылған салық оларды  қаржылық есептілікте және олардың салықтық базасында көрсету 

мақсатында анықталатын, активтер мен міндеттемелердің баланстық құны арасында туындайтын, уақытша 

айырмашылық қатынасында баланстық міндеттеме әдісімен көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық 

мынадай уақытша айырмашылық қатынасында танылмайды: қаржы есептілігінде гудвиллдің көрсетілуімен 

байланысты, салық салынатын базаны азайтпайтын айырмашылықтарда; оларды бірінші көрсету факті 

бухгатерлік не болмаса салық салынатын табысқа әсер етпейтін активтер мен міндеттемелер 

айырмашылықтарда ;еншілес ұйымдарындағы инвестициялармен байланысты уақытша 

айырмашылықтарда, егер ол аналық компания көрсетілген айырмашылықтарды іске асыру уақытын байқай 

алса және ол уақытша айырмашылықтар келешекте іске асырылатын болса. 

Кейінге қалдырылған салық активтерінің және кейінге қалдырылған салық  міндеттемелерінің есептері 

салықтың кейінгі салдарын көрсетеді, ол есеп беретін жыл соңында активтер мен міндеттемелердің 

баланстық құнының орнын толтыру немесе өтейді деп Топ жоспарлайтын тәсілге байланысты болады. 

Инвестициялық меншік үшін әділ құны бойынша бағалау қолданылады, бұл кезде Инвестициялық меншіктің 

баланстық құны сату арқылы қайтарылады деп жоспарланады. 

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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(н)  Салық салу (жалғасы)

Кейінге қалдырылған салық шамасы салық мөлшерлемесі негізінде анықталады, ол алдағы уақытта есептілік 

күнгі жағдай бойынша іс жүзіндегі немесе  қолданысқа ендірілген заңдардың мәні бойынша негізделіп 

уақытша айырмашылықты қалпына келтіру кезінде  қолданылады. 

Кейінге қалдырылған салық активтері алдағы уақытта қолданылмаған салықтық залалдарды және 

пайдаланылмаған салықтық жеңілдіктердің уақытша айырмасын жабу үшін жеткілікті салық салынатын 

табыс түсуі мүмкіндік бар деңгейде ғана көрсетіледі. Кейінге қалдырылған салық бойынша талаптар көлемі 

салықтық талаптарды іске асырудан тиісті пайда түсінің ықтималдығы болмағанда, сол деңгейде ғана 

азайтылады.

(о)  Шоғырландырылған қаржы есептілігінде табыстар мен шығындарды тану

Пайыздық табыстар мен шығындар тиісті пайыздық мөлшерлеме әдісін пайдаланумен пайда немесе залал 

құрамында көрсетіледі. 

Несиелерді ұйымдастырған үшін комиссия, несиеге қызмет көрсткені үшін комиссия және несиелер 

бойынша жалпы табыстылықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастырылатын, басқа комиссиялар, сондай-ақ 

мәмілелер бойынша тиісті шығындар алдағы кезеңдердің табыстары ретінде көрсетіледі және тиімді 

пайыздық мөлшерлеме әдісін қолданумен болжанатын қаржы құралдарының қолданыстағы  мерзімі ішінде 

пайыздық табыс ретінде амортизацияланады.

Басқа комиссиялар, сондай-ақ басқа  табыстар мен шығындар тиісті қызметтерді көрсету күніне пайда немесе 

залал құрамында көрсетіледі. 

Дивидендтер түріндегі табыс дивидендтерді жариялау күні пайда немесе залал құрамында көрсетіледі.

Операциялық жалға алу шарттары бойынша төлемдер жалға алудың қолданыстағы барлық мерзімі ішінде 

кезеңдерге бірқалыпты пайда немесе залал құрамында танылады.  Түскен жеңілдіктер сомасы жалға алудың 

барлық әрекет ету мерзімі аралығында жалдау бойынша шығындардың жалпы өлшемін азайтады.

Операциялық сегменте одан табыс түсетін немесе залалдар болатын, коммерциялық қызметпен 

айналысатын Компания құрамдары кіреді (Компанияның басқа құрамдарымен болатын операцияларға 

қатысты пайда мен залалдарды қоса алғанда), жауапты тұлғамен сегменттер арасында ресурстарды бөлу 

кезінде және олардың қызметтерінің қаржылық нәтижесін бағалау кезінде операциялық шешімдерді 

қабылдау үшін олардың қызметтерінің нәтижелеріне әрдайым талдау жүргізіледі,  және оған барлық 

қаржылық ақпараттар қолжетімді болады.

(п)  Сегменттік есептілік

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары, 

(жалғасы)
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(р)  Қолданысқа ендірілмеген жаңа стандарттар мен түсіндірмелер

Бірқатар жаңа стандарттар, стандартқа енгізілген түзетулер мен түсіндірулер 2012 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша қолданысқа әлі ендірілген жоқ және осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау 

барысында қолданылмады. Топ жоғарыда аталған стандарттар және түзетулер, түсіндірулер қолданысқа 

ендірілген кезеңнен бастап оларды қолдануды жоспарлап отыр. Топ өзінің қаржылық жағдайы мен қызмет 

нәтижесіне әсер ету жағынан жаңа стандарттарды енгізу салдарына талдау жасаған жоқ.  

    ХҚЕС (IFRS) 9 “Қаржы құралдары”2015 жылғы 1 қаңтардан бастап немесе кеш басталатын бір жылдық 

есептілік кезеңдерге қатысты күшіне енеді. Жаңа стандарт бірнеше кездермен шығарылады және соңында 

бұрынғы Халықаралық қаржылық есептілік стандарты ХҚЕС (IAS) 39 “Қаржы құралдары: тану және 

бағалау”ауыстырады. ХҚЕС бірінші бөлімі (IFRS) 9 2009 жылғы қараша айында шығарылды және қаржы 

активтерін тану мен бағалау мәселелеріне қатысты. Қаржылық міндеттемелерді жіктеу және бағалау 

мәселелеріне қатысты екінші бөлігі 2010 жылғы қазан айында шығарылды. Стандарттың қалған бөлімдері 

2013 жыл ішінде шығарылады деп күтілуде. Топтар жаңа стандарт қаржы құралдарын есепке алу үдерісіне 

маңызды өзгертулер ендіретіне сенімді және ең алдымен шоғырландырылған қаржылық есептілікке елеулі 

әсер етеді. Осы өзгертулердің ықпалы стандарттың келесі бөлімдердің шығарылуына қарай жобамен жұмыс 

барысында талданатын болады.   Топ осы стандарты мерзімінен бұрын қолдануға ниет білдірген жоқ. 

    ХҚЕС (IAS) түзету «Қаржы құралдары: ақпарат беру» – «қаржы активтері мен қаржы міндеттемелерінің 

өзара есеп айырысулары» қаржы активтері мен қаржы міндеттемелеріне жаға ереже ендірмейді, оларды 

қолдану сәйкессіздігін жою мақсатында өзара есеп айырысу критерилерін түсіндіреді. Түзетулер кәсіпорын 

қазіргі уақытта өзара есеп айырысу үшін заңды құқы бар екендігін растайды, егер аталған құқық болашақтағы 

әрекеттерге байланысты болмаса, сонымен қарат ағымдағы шаруашылық қызметін жүргізу барысында 

қолданыста болады, сондай-ақ кәсіпорын және оның барлық контрагенттіктерінің өз міндеттемелерін 

орындамау (дефоль), төлемқабілетсіздігі немесе банкротқа ұшырауы кезінде қолданыста болады. Түзетулер 

2014 жылғы 1 қаңтарда немесе одан кеш мерзімде басталатын жылдық есеп кезеңдеріне қатысты 

қолданылуға жатады.

     Әртүрлі “ХҚЕС жетілдіру” әр стандартқа жеке-жеке қолдану аясында қарастырылады. Тану немесе бағалау-

ды ұсыну мақсатында бухгалтерлік есепті жүргізудегі өзгертулерге алып келетін барлық түзетулер 2014 

жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Топ оның қаржылық жағдайына немесе қызметтерінің нәтижелеріне 

жетілдірулердің әсер ету мүмкіндіктеріне талдау жүргізген жоқ.  

3. Есепке алу саясатының негізгі қағидаттары 

(жалғасы)
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4. Таза пайыздық кіріс (шығын)

Пайыздық табыстары

2013 ж. 
мың теңге

Клиенттерге берілген несиелер 

Сату үшін қолда бар қаржы активтері 

Банктердегі және басқа қаржы институттарындағы 

шоттар мен депозиттер     

Өтеу мерзіміне дейiн ұсталатын инвестициялар 

6,740,843 5,039,275

927,415 926,323

1,296,641 724,737

613,767 709,790

Қайта саналды
2012 ж. 
мың теңге

Басқа активтер 90,820 -

9,669,486

Пайыздық шығындары

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (6,125,408) (6,505,356)

Шығарылған борыштық субординацияланған бағалы қағаздар 

Басқа тартылған қаражаттар

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша дисконты тану

(744,113)

(1,845,079)

(124,276)

(8,838,876)

(156,397)

(1,746,884)

-
(8,408,637)

Таза пайыздық кірістері (шығындары)

 7,400,125

830,610 (1,008,512)

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын бір жылға, құнсыздандырылған қаржылық активтер бойынша 
есептелген, пайыздық табыстардың əртүрлі баптар құрамына, 250,615 мың теңгеге тең жалпы сома кіреді (2012 
жылы: 311,893 мың теңге). 
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5. Құнсыздануды таза қалпына келтіру (залалдар)

Клиенттерге берілген несиелер (11 ескерту)

Сату үшін қолда бар қаржы активтері (10 ескерту)

(80,542) 229,507

27,921  46,319 

Өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар (12 ескерту) 1,329 94,093

Басқа активтер (16 ескерту) 6,338 26,751 

Негізгі қаражаттар (13 ескерту) - (244,736)

(44,954) 151,934

6. Жалпы және әкімшілік шығындары

2013 ж. 
мың теңге

Қызметкерлерге сыйақы

Еңбек жалақысы бойынша салықтар

829,466 662,008

82,420 65,024

Қайта саналды
2012 ж. 
мың теңге

Персоналға кеткен шығын 911,886 727,032

Тозу және амортизация 77,068 99,112

103,071 88,876Жарнама и маркетинг 

66,683 67,635Кәсіби қызметтер

57,451

45,379

12,558

32,842

24,265

12,836

16,200

18,938

20,159

51,874

47,628

47,047

30,270

25,334

23,084

21,163

20,140

13,822

Табыс салығынан басқа салықтар

Бағдарламалық  қамтамасыз етуді 

сүйемелдеудің техникалық қызметтері

Ипотекалық несиелерді сақтандыру

Коммуналдық қызметтер

Күзет

Техникалық қызмет көрсету

Байланыс қызметі және ақпараттық қызметтер

Жалға алу 

Мемлекеттік баж салығы

8,240

-

94,869

13,923

737,839

62,337

Іссапар шығындары

Нерезиденттерден төлеу көзінен салықты ұстап қалу 

Басқалары

1,502,445 2,077,116
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7. Табыс салығы бойынша үнемдеу

2013 ж. 
мың теңге

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығындар

Бағалау резервтерінің уақытша айырмасы мен 

өзгертулерінің туындауын және қалпына келтіру 

нәтижесінде кейінге қалдырылған салық өлшемін өзгерту

(278) -

784,106 2,448,484

2012 г. 
мың теңге

783,828 2,448,484Табыс салығы бойынша барлығы үнемдеулер (шығындар)

2013 жылы ағымдағы және кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша қолданылатын мөлшерлеме 20% 

құрайды (2012 жылы: 20%).

31 желтоқсанда аяқталған бір жылға табыс салығы бойынша тиімді мөлшерлемені есептеу:

Мың теңге

Салық салынғанға дейінгі залал

Қолданылатын мөлшерлеме бойынша 

есептелген табыс салығы

Басқа шегерілмейтін шығындар (229,913) (189,639) 6

Бейрезиденттерден төлеу көздерінен 
төленетін шегерілмейтін салық

- (149,219) 5

123,226 669,940 (20)

2013 ж. 
мың теңге

%
Қайта есеп-
телінді 2012 ж. 
мың теңг

%

Танылмаған кейінге қалдырылған 
активтердің өзгертулері

890,515 2,117,402 (64)

783,828 2,448,484

 (616,132)  (3,349,701) 100100

(20)

37

-

(144)

(127) (73)

Кейінге қалдырылған салық бойынша қойылатын талаптары мен міндеттемелері

Шоғырландыпрылған қаржылық есептілікте көрсетілген активтер мен міндеттемелердің құны және салық 

салынатын базаларды есептеу мақсатында қолданылатын сомалар арасында туындаған уақытша 

айырмашылықтар 2013 жылғы 31 желтоқсандағы және 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

кейінгі қалдырылған салық бойынша таза талаптардың (міндеттемелердің) туындауына алып келеді. Кейінге 

қалдырылған салық бойынша талаптар осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген. Алдағы 

уақытта салықтық жеңілдіктерді, егер Топқа табыс түссе, және соның есебіне пайдаланылмаған салықтық 

залалдарды жатқызуға болатын және алдағы кезеңдерде аталған жеңілдіктерді пайдалану үшін Топтың 

қабілеттілігіне теріс әсерін тигізетін Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгертулер болмаған 

жағдайда алуға болады. Табыс салығы бойынша салық салу базасының мөлшерін төмендететін уақытша 

айырманы пайдалану мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасымен 

шектелмеген. Болашақтағы кезеңдерге ауыстырылған салықтық шығындарды пайдалану мерзімі  2019-2023 

жылдары аяқталады. 
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Топ 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған салық бойынша талаптарды 

танымауды қайта қарастырды және 2,067,099 теңге көлемінде алдағы кезеңдерге ауыстырылатын бұрын 

танылмаған салықтық шығындарға және 50,303 мың теңге көлемінде алдағы кезеңдерге ауыстырылатын 

ағымдағы жылдың салықтық шығындарына жатқызылған 2,117,402 теңге көлемінде кейінге қалдырылған 

активтерді алдағы уақыттағы салық салынатын табыстар кейінге қалдырылған салық бойынша талаптарды 

тануға мүмкіндік беретін деңгейде таниды.

2013 жылы Топ  2019-2023 жылдарға арналған өзінің бизнес-жоспарын, оған қоса, 2013 жылы жергілікті 

банктерден ипотекалық несие қоржынын сатып алу туралы қосымша оқиғаларын қайта қарады. Топ қайта 

қарастырылған бизнес-жоспары негізінде болашақтағы кезеңдерге ауыстырылған бұрын танылған салық 

шығындарына жататын 890,515 мың теңге сомасындағы кейінге қалдырылған бұрын танылмаған салық 

активтерін қосымша таныды. Басшылық, Топ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы 

№821 Қаулысына сәйкес «Қолжетімді-2020» Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру негізінде жеткілікті 

деңгейде алдағы уақытта табыс салынатын табыстарды ала алады деп пайымдайды. 

Кейінге қалдырылған салықтық актив бойынша талап ету сомасын есептеу кезінде басшылықпен төменде 

көрсетілген маңызды мүмкіндіктер қолданылды: 

қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек жөніндегі болжалған пайыздық мөлшерлеме 

«Қолжетімді-2020» бағдарламасы бойынша  жылына 7.5% және «Өз бағдарламасы» бойынша жылына 11.5% 

құрады.;

бағдарламаға сәйкес жалдауға тапсырылатын тұрғын үй құрылысының көлемі, біртіндеп 2014 жылы 

155,000 шаршы метрден 2016 жылы 502,000 шаршы метрге дейін өсетін болады және сол деңгейде 6 жыл 

бойы қалады.  

Қолданылатын болжаудағы өзгертулер кейінге қалдырылған актив бойынша талаптар сомасына төменде 

көрсетілгендей әсер етуі мүмкін: 

    жалға алынатын тұрғын үй көлемінің жылдық 15% төмендеуі,  кейінге қалдырылған салық активі бойынша 

талап ету сомасының 2,033,764 мың теңгеден 1,755,849 мың теңгеге дейін төмендеуі мүмкін;

   қаржылық жалдау бойынша жоспарланған пайыздық мөлшерлеменің жылдық 1.5%  төмендеуі, кейінге 

қалдырылған салық активі бойынша талап ету сомасының 2,033,764 мың теңгеден 1,107,931 мың теңгеге 

дейін төмендеуі мүмкін. 

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде Топ өткен кезеңдерде сыйақының төмен мөлшерлемесі 

бойынша  акционерден алынған қарыз капиталы құрамына кіретін кейінге қалдырылған салық 

міндеттемелерін таныды.ауыстыру тікелей капитал құрамына жасалынды және шолу жасалынбады, себебі 

деректерді салыстурға қажетсіз деп саналды. 

7. Табыс салығы бойынша үнемдеу (жалғасы) 

Кейінге қалдырылған салық бойынша қойылатын талаптары мен міндеттемелері (жалғасы)
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7. Табыс салығы бойынша үнемдеу (жалғасы) 

Кейінге қалдырылған салық бойынша қойылатын талаптары мен міндеттемелері (жалғасы)

2012 және 2013 жылдары 31 желтоқсанда аяқталған, бір жыл ішінде уақытша айырмалардың өзгертілген 

өлшемдері, келесі үлгіде ұсынылды:

Мың теңге

Клиенттерге берілген несиелер

Өтеу мерзіміне дейін 

ұсталынатын инвестициялар

Негізгі құралдар 29,279 - (19,078)

Басқа активтер - - 6,691

347,725 - 334,784

Қалдық 2013 ж. 

1 қаңтарға ар-

налған. Қайта 

есептелінді

Қосымша төлен-

ген капитал 

құрамында 

танылды

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар - - 246,550

3,315,478 (1,175,305)

 10,517  - -

2,033,764

(48,357)

6,691

(12,941)

Табыс және шы-

ғын құрамында 

танылды

246,550

(106,409)

 (10,517)

Қалдық 2013 ж.

31 желтоқсанға

арналған

Субординацияланған 
бағалы қағаздар 

- - 39,55639,556

Басқа тартылған құралдар - (1,175,305) (1,128,410)46,895

Өзгертулері кезең ішінде табыс пен 

шығын құрамында көрсетілетін әділ 

құны бойынша бағаланылатын 

қаржы міндеттемелері

608,408 - -(608,408)

Басқа міндеттемелер - - 17,87517,875

Алдағы кезеңдерге ауыстырылған 
салық шығындары

2,319,549 - 2,535,796216,247

Танылмаған кейінге қалдырылған 
салық активтері

(890,515) - -890,515

2,424,963 (1,175,305) 2,033,764784,106
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7. Табыс салығы бойынша үнемдеу (жалғасы) 

Кейінге қалдырылған салық бойынша қойылатын талаптары мен міндеттемелері (жалғасы)

мың теңге

Клиенттерге берілген несиелер

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынатын инвестициялар

Негізгі құралдар 8,188 29,279

(13,533) 347,725

Табыс және шы-

ғын құрамында 

танылды, қайта 

есептелінген 

331,082

 55,129 10,517

3,315,478

21,091

361,258

Қалдық 2012 ж. 

1 қаңтарға 

арналған, қай-

та есептелінген 

2,984,396

 (44,612)

Қалдық 2012 ж. 

1 желтоқсанға 

арналған қайта 

есептелінген 

Өзгертулері кезең ішінде табыс пен шығын 
құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша 
бағаланылатын қаржы міндеттемелері

28,848 608,408579,560

Алдағы кезеңдерге ауыстырылған салық шығындары 252,450 2,319,5492,067,099

Танылмаған кейінге қалдырылған салық активтері 2,117,402 (890,515)(3,007,917)

2,448,484 2,424,963(23,521)

8. Ақша қаражаттары және олардың баламалары

2013 ж. 
мың теңге

Басқа банктегі «Ностро» үлгідегі шот

2012 ж. 
мың теңге

-  BBB кредиттік рейтінгімен

-  BBB кредиттік рейтінгімен

-  BB кредиттік рейтінгімен

-  BB кредиттік рейтінгімен

-  B+ кредиттік рейтінгімен

-  B кредиттік рейтінгімен

-  B кредиттік рейтінгімен

-  CCC кредиттік рейтінгімен

Басқа банктердегі «Ностро» үлгідегі шоттардың барлығы

Басқа банктердегі шұғыл депозиттер

-  BB+ кредиттік рейтінгімен

-  BB кредиттік рейтінгімен

-  BB кредиттік рейтінгімен

-  B кредиттік рейтінгімен

-  B кредиттік рейтінгімен

-  рейтингсіз

-

1,073

249,954

-

62,140

168,464

217,551

7,851

707,033

-

9,357

-

3,000,000

4,030,672

799,275

24

-

119,040

20,283

163,164

10,019

10,112  

-

322,642

3,901,250

-

3,301,128

-

6,301,655  

-

Басқа банктердегі шұғыл депозиттердің барлығы

Барлық ақша қаражаттары және олардың баламалары

7,839,304

8,546,337

13,504,033

13,826,675
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8. Ақша қаражаттары және олардың баламалары 

(жалғасы)
Кейінге қалдырылған салық бойынша қойылатын талаптары мен міндеттемелері (жалғасы)

Кредиттік  рейтингтер Standard&Poor's шәкіліне сәйкес ұсынылды.

Ақша қаражаттары және олардың баламалары құнсызданбаған және мерзімі кешіктірілмеген.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ екі банкі бар (2012 жылы: төрт банкі бар) олардың үлесіне 
10% асатын капитал үлесі  келеді. 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аталған банктердегі 
қалдықтардың жинақталған көлемі 7,117,824 мың теңгені құрайды (2012 жылы: 13,504,033 мың теңге).

9. Банктердегі және басқа қаржы институттарын-

дағы шоттар мен депозиттер 

2013 ж. 
мың теңге

BBB  кредиттік рейтінгімен

2012 ж. 
мың теңге

B+ кредиттік рейтінгімен

B кредиттік рейтінгімен

B кредиттік рейтінгімен

CCC кредиттік рейтінгімен

кредиттік рейтинсіз

5,011

6,328,233

7,020,350

200,000

2,015,289

17,581,157

1,012,727

6,541,125

3,910,000

-

1,057,361

12,521,213

2,012,274 -

Шоттар және депозиттер бойынша қалдықтар құнсызданбаған, мерзімі өтпеген.

Топ 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жылдық 2% -дан бастап 9% -ға дейінгі аралықта (2012 

жылы: 2%-дан бастап 7%-ға дейін), сыйақы мөлшерлемесі бойынша шұғыл депозиттер орналастырды, олар 

бойынша өтеу мерзімі  2014 жылғы наурыздан бастап 2015 жылғы сәуір аралығында (2012 жылы: 2013 

қаңтардан бастап  2014 жылғы наурыз аралығында). 

Топ 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша екі банкпен жұмыс істеді ( 2012 жылы: бір банк), олардағы 
шоттар мен депозиттер капиталдың 10%-нан асты.  2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы 
банктегі қалдықтардың жиынтық көлемі 8,118,250  мың теңгені құрайды (2012 жылы: 3,910,000 мың теңге).
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10. Сату үшін қолда бар қаржы қаржы активтері 

2013 ж. 
мың теңге

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің  

Мемлекеттік қазынашылық міндеттемелері

2012 ж. 
мың теңге

B+ бастап В дейінгі кредиттік  рейтингі бар 

корпоративтік облигациялар

Кредиттік рейтингілер берілмеген 

корпоративтік облигациялар

Құнсызданудан болған резерв

2,934,728

5,382,730

(747,554)

9,740,514

3,029,988

6,607,228

(775,475)

11,017,673

1,423,056 1,380,457

8,992,960 10,242,198

Корпоративтік облигацияларға жергілікті компаниялармен және банктермен шығарылған пайыздық бағалы 

қағаздар жатады. Осы бағалы қағаздар Қазақстан қор биржасында («ҚҚБ») еркін айналымда болады, жалпы 

көлемдік құны 437,743 мың теңге (31 желтоқсан 2012: 437,743 мың теңге) «Роса» АҚ-ның облигацияларын 

қоспағанда. «Роса» АҚ-ның облигациялары Қазақстан қор биржасының сауда-саттығынан 2009 жылғы 2 

қазаннан бастап шығарылды. Қазіргі уақытта «Досжан Темир Жолы» АҚ («ДТЖ») жалпы көлемдік құны 691,448 

мың теңгемен (31 желтоқсан 2012: 695,232 мың теңге), листинг талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты 

ҚҚБ-ның талаптарына сәйкес «буферлік санатқа» ендірілді. 

Топ 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылға басшылықтың бағалауды қайта қарастыру негізінде 
күтілетін болашақтағы ақша ағымдарын ДТЖ облигациялары бойынша 45% дейін немесе 309,812 мың 
теңгеге дейін құнсызданудан болатын резервтерді азайтты (2012 жылғы 31 желтоқсанға: 496% және 337,732 
мың теңгеге). Топ ДТЖ орны толтырылатын облигациялар құнын есептеу үшін ҚҚБ-ның баға белгілеуін 
қолданды.

Топ 2012 және 2013 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Роса» АҚ-ның облигациялары 
толығымен құнсызданды деп қарастырады, өйткені Компания эмитенттің қаржы жағдайын түсіне отырып, 
осы активтерден күтілетін болашақтағы ақша ағымдарын күтпейді.

Құнсыздану резервтерінің өзгеруін талдау:

2013 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы жағдай бойынша 

құнсыздану резерв сомасы

2012 ж. 
мың теңге

Бір жылда таза қалпына келтірілгені

Жыл соңындағы жағдай бойынша  

құнсыздану резерв сомасы

(27,921)

747,554 

(46,319)

775,475 

775,475 821,794 
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11. Клиенттерге берілген несие

2013 ж. 
мың теңге

Сатушыдан кері сатып алуды талап ету 

құқығымен берілген ипотекалық несиелер

2012 ж. 
мың теңге

Сатушыдан кері сатып алуды талап ету 

құқығынсыз берілген ипотекалық несиелер

Есептелген сыйақы

Құнсыздану резерві

78,347,951

840,990

(3,333,347)

102,215,611

38,566,076

571,228

(3,874,770)

55,346,862

23,026,670 16,209,558

98,882,264 51,472,092

Клиенттерге берілген несиелер Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінен және несиелік 

ұйымдарынан сатып алынған ипотекалық несиелерден, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген ипотекалық 

несиелерден тұрады. Несиелер қоржыны теңгемен көрсетілген және Қазақстан Республикасының жеке 

тұлғалары мен азаматтарына берілген ипотекалық несиелерден ғана тұрады. 

Барлық несиелер жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген.  

Құнсыздану резервтерін шегергенге дейін 

клиенттерге берілген несиелер

Құнсыздану резервтерін шегерумен 

клиенттерге берілген несиелер

2013 жылы Топ  үш коммерциялық банктен ипотекалық несие қоржынын сатып алды. Несиелер жалпы 

сомасы 54,444,968 мың теңге болатын әділ құны бойынша танылды. 

(a)  Ипотекалық несиелер сапасы

Төменде көрсетілген кестеде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ипотекалық несиелер сапасы 

туралы ақпараттар көрсетілген:

Сатушыдан кері сатып алуды 
талап ету құқығымен берілген 
ипотекалық несиелер

- мерзімі өтпеген 20,575,250 20,575,250 -

- кем дегенде 30 күнге мерзімі өткен 1,000,235 1,000,235 -

Құнсыздану ре-

зервтерін ше-

гергенге дейінгі

несиелер 

мың теңге

Құнсыздану ре-

зервін шегеру-

мен несиелер 

мың.теңге

- 30-89 күнге мерзімі өткен 576,896 576,896 -

-

-

Құнсыздану 

резерві 

мың.теңге

-

Құнсыздану ре-

зервтерін ше-

гергенге дейін-

гі несиелер со-

масына қаты-

насы бойынша

құнсыздану 

резерві (%)

- 90-179 күнге мерзімі өткен 1,378,151 1,378,151 --
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11. Клиенттерге берілген несие (жалғасы)

(a)  Ипотекалық несиелер сапасы (жалғасы)

Сатушыдан кері сатып алуды 
талап ету құқығымен берілген 
ипотекалық несиелер

мерзімі өтпеген 73,469,676 73,416,344 0.07

кем дегенде 30 күнге мерзімі өткен 436,950 426,609 2.37

30-89 күнге мерзімі өткен 350,515 282,616 19.37

(53,332)

(10,341)

(67,899)

90-179 күнге мерзімі өткен 386,935 179,632 53.58(207,303)

23,530,532 23,530,532- -

180-360 күнге мерзімі өткен

360 күннен асатын мерзімі өткен

306,596

3,734,407

90,388

956,143

70.52

74.40

(216,208)

(2,778,264)

Сатушыдан қайта сатып алуды 
талап ету құқығынсыз ипотекалық 
қарыздардың барлығы  

78,685,079 75,351,732(3,333,347) 4.24

Клиенттерге берілген 
несиелердің барлығы

102,215,611 98,882,264 3.26(3,333,347)

Төменде көрсетілген кестеде 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ипотекалық несиелер сапасы 

туралы ақпараттар көрсетілген:

Сатушыдан қайта сатып алуды 
талап ету құқығымен берілген 
ипотекалық несиелер 

- мерзімі өтпеген 16,092,730 16,092,730 -

- кем дегенде 30 күнге мерзімі өткен 129,641 129,641 -

- 30-89 күнге мерзімі өткен 77,729 77,729 -

-

-

-

- 90-179 күнге мерзімі өткен 7,970 7,970 --

Сатушыдан қайта сатып алуды талап 
ету құқығымен ипотекалық 
қарыздардың барлығы  

16,308,070 16,308,070- -

Құнсыздану ре-

зервтерін ше-

гергенге дейінгі

несиелер 

мың теңге

Құнсыздану ре-

зервін шегеру-

мен несиелер 

мың.теңге

Құнсыздану 

резерві 

мың.теңге

Құнсыздану ре-

зервтерін ше-

гергенге дейін-

гі несиелер со-

масына қаты-

насы бойынша

құнсыздану 

резерві (%)
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Сатушыдан қайта сатып алуды 
талап ету құқығынсыз берілген 
ипотекалық несиелер 

мерзімі өтпеген 32,410,963 32,339,373 0.22

кем дегенде 30 күнге мерзімі өткен 937,102 860,951 8.13

(71,590)

(76,151)

30-89  күнге мерзімі өткен

90-179 күнге мерзімі өткен

180 күннен аса мерзімі өткен

452,513 

232,097 

5,006,117

332,423

99,015

1,532,260

26.54

57.34

69.39

(120,090)

(133,082)

(3,473,857)

Сатушыдан қайта сатып алуды талап 
ету құқығынсыз берілген ипотекалық 
несиелердің барлығы 

39,038,792 35,164,022 9.93(3,874,770)

Клиенттерге берілген, 
несиелердің барлығы

55,346,862 51,472,092 7.00(3,874,770)

(б)  Несиелердің құнсыздануын бағалау кезінде өзекті жорамалдар мен пікірлер  

Топ 2 ескертулерде көрсетілгендей клиенттерге берілген несиелер бойынша құнсызданудан болған 

шығындар сомасын бағалауда өзінің тәжірибесі мен кәсіби пікірлерін пайдаланды. 

Ипотекалық несиелердің құнсыздануынан болған шығындарды анықтауда қолданылатын өзекті 

жорамалдарға мыналар кіреді:

60 күннен аса уақытқа мерзімі өткен қайта сатып алу міндеттемелерімен берілген ипотекалық несиелерді 

Топ олардың жалпы көлемдік құны бойынша кез келген уақытта қайта сатуы мүмкін. Басшылық сатушы 

атынан қайта сатып алуды талап ету  құқығы бар контрагенттер беделі жақсы және тұрақты қаржылық 

жағдайы бар институттарды ұсынады деп есептейді. 

Басқа ипотекалық несиелер құнсыздану мәніне шығындар Топта туындаған өткен жылдардағы 

тәжірибеге негізделіп ұжыммен бағалануы керек.

Шығындардың миграция деңгейі тұрақты болып табылады және соңғы 12 ай үшін келтірілген нақты 

шығындар миграциясы моделі негізінде анықталуы мүмкін;

Қамтамасыз етуді іске асырудан түсімдер және кепіл мүлкіне қатысты рұқсат етілетін ауытқулар кейбір 

жағдайларда, егер кепіл мүлкі сот шешімі бойынша немесе алғашқы бағаланған құнынан 65 %-дан 80 %-ға 

дейін (2012 жыл: 65 %-дан 80 %-ға дейін) жететін басқа тәсілдермен іске асырылса Топ пайыздық табыс 

алмайтын екі жылды құрауы мүмкін.

11. Клиенттерге берілген несие (жалғасы)

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

(a)  Ипотекалық несиелер сапасы (жалғасы)

Құнсыздану ре-

зервтерін ше-

гергенге дейінгі

несиелер 

мың теңге

Құнсыздану ре-

зервін шегеру-

мен несиелер 

мың.теңге

Құнсыздану 

резерві 

мың.теңге

Құнсыздану ре-

зервтерін ше-

гергенге дейін-

гі несиелер со-

масына қаты-

насы бойынша

құнсыздану 

резерві (%)
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(б)   ( ғасы)Несиелердің құнсыздануын бағалау кезінде өзекті жорамалдар мен пікірлер жал

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылғы несие құнсыздануындағы шығындарды жабудағы  резерв 

қозғалысы келесі сипатта ұсынылған:

2013 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы резервтің өсуі

2012 ж. 
мың теңге

Құнсызданудағы резервті таза құру (қалпына келтіру) 

Есептен шығар

  80,542 

(621,965)

3,333,347 

(229,507)

(112,603) 

3,874,770 

3,874,770 4,216,880

Құнсызданудан жыл соңындағы резерв мөлшері

Жоғарыда келтірілген бағаларды өзгерту несиелердің құнсыздануындағы резервке әсер етуі мүмкін. Мысалы, 

болжанған ағымдағы ақша қаражаттары келтірілген ағымдағы құнының осы сәттегі таза өлшемі плюс/минус 

үш пайызға өзгергенде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша клиенттерге берілген несиелердің 

құнсыздануынан резерв мөлшері  2,966,468 мың теңге (2011 жылы: 1,544,163 мың теңге) төмен/жоғары  

болар еді.

(в)  Қамтамасыз етуді талдау

Ипотекалық несиелер тиісті тұрғын үй мүлігі кепілмен қамтамасыз етілген. 

Сатушыдан талап ету құқығымен кері сатып алу несиесіне қатысты коммерциялық банки-серіктестер ҚҚК 

талаптарына сәйкес кезеңділік негізде қамтамасыз етуді бақылауға жауап береді.  Бұл несиелерді төлету 

мүмкіндігі көп жағдайларда қамтамасыз ету құнынан қарыз алушы коммерциялық банки-серіктестердің 

несие қабілеттілігіне байланысты, және ағымдағы қамтамасыз ету құны құнсыздану бағасына әсер етпейді.  

Кестеде бұдан әрі  ипотекалық несиелерді қамтамасыз етудің (құнсызданудағы резервті қоспағанда) нақты 

құны туралы ақпарат ұсынылған:

31 желтоқсан 2013 ж.

мың теңге

Мерзімі өтпеген несиелер

Мерзімі өткен несиелер

60,521,644 33,809,183

3,893,117 777,454

Қамтамасыз 
етудің нақты 
құны – қамтама-
сыз етуге арнал-
ған, есептілік 
күніндегі жағ-
дай бойынша 
бағаланған 

 56,628,527 33,031,729

98,882,264

4,890,670

Клиенттер
ге берілген 
несиелердің 
баланстық 
құны

 93,991,594

Қамтамасыз 
етудің нақты 
құны – қамта-
масыз етуге 
арналған, несие
беру күніндегі 
жағдай бойын-
ша бағаланған

11. Клиенттерге берілген несие (жалғасы)
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(в)  Қамтамасыз етуді талдау (жалғасы)

31 желтоқсан 2012 ж.

мың теңге

Мерзімі өтпеген несиелер

Мерзімі өткен несиелер

5,022,477 46,449,615

246,028 2,793,961

 4,776,449 43,655,654

51,472,092

3,039,989

 48,432,103

Жоғарыда келтірілген кестелерде мөлшерден тыс қамтамасыз ету құнын қоспайды.

Топ жылжымайтын мүлік объектілері құнының көзделген өзгерістерін есепке ала отырып несие беру күніне 

оның ағымдағы құнына дейін бағаланған қамтамасыз ету құнын қайта қарастырады. Топ сонымен қатар 

құнсыздану белгілері туындаған жағдайда әрбір есептілік күнінің жағдайы бойынша қамтамасыз етуге жеке 

бағалау жүргізуі мүмкін. 

Қамтамасыз етуді алу

Топ жеке дара клиенттерге берілген несиелерді қамтамасыз етуге бақылау жасауды алу арқылы белгілі бір 

активтерді алды. 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мұндай активтердің теңгерімдік құны 

1,433,594 мың теңге (2012 жылы: 2,082,258 мың теңгені) құрады, сомасы 1,069,116 мың теңге (2012 жылы: 

663,719 мың теңге) алынған қамтамасыз ету өз инвестициясынан және сомасы 364,478 мың теңге (2012 

жылы: 80,610 мың теңге) басқа активтерден тұрады.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың сату үшін ұсталынатын активтері (2012 жылы: 

1,337,929 мың теңге) болған жоқ.  

Топ саясаты инвестициялық меншікті қоспағанда, ең қысқа мерзімде көрсетілген активтерді сатуды 

болжайды.

(г)  Активтерді секьюритизациялау

Клиенттерге берілген несиелер бойынша сомасы 46,282,135 мың теңге негізгі борыш (2012 жылы: 52,259,082 

мың теңге) Топпен шығарылған борыштық бағалы қағаздарды қамтамасыз ету қызметін атқарады. 2013 

жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы борыштық бағалы қағаздардың баланстық құны  37,969,754 

мың тенгені құрайды. (31 желтоқсан 2012 жыл: 43,030,512 мың теңге). 17 Ескертпені қарау.

Қамтамасыз 
етудің нақты 
құны – қамтама-
сыз етуге арнал-
ған, есептілік 
күніндегі жағ-
дай бойынша 
бағаланған 

Клиенттер
ге берілген 
несиелердің 
баланстық 
құны

Қамтамасыз 
етудің нақты 
құны – қамта-
масыз етуге 
арналған, несие
беру күніндегі 
жағдай бойын-
ша бағаланған

11. Клиенттерге берілген несие (жалғасы)
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(д)  Клиенттерге берілген несиелерді топтастыру   

2013 жылы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтыңсатып алынған несиелерге қатысты кері сатып алуды 

талдап ету құқығы бар  төрт банкі (2012 жылы: 3 банк) бар және олар бойынша жиынтық теңгерім құны 

капиталдың 10% көбін құрайды. Көрсетілген несиелер бойынша қалдықтардың жиынтық көлемі  2013 жылғы 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша 20,470,546 мың теңгені (2011 жылы: 8,122,284 мың теңге) құрайды.

(е)  Несиелерді өтеу мерзімі

Несие қоржынын құрайтын несиелерді өтеу мерзімі 22(қ) Ескертпесінде ұсынылған, және есептілік күнінен 

бастап несие шарты бойынша өтеу күніне дейінгі уақыт кезеңдерін ұсынады.

12. Өтеу мерзіміне дейін ұсталынған инвестиция-

лар 

Қазақстан республикасының қаржы 

Министрлігінің қазынашылық векселі 

11,791,063 12,730,815

Қайта есептелді
2012 ж. 
мың теңге

 2,081,120 2,113,823

11,391,274

2013 ж.
мың теңге

 2,047,326

Қайта есептелді
2011 ж. 
мың теңге 

А-дан А-ға дейін несиелік рейтингі бар 

корпоративтік облигациялар

BB- дан BB+ ға дейін несиелік рейтингімен 

корпоративтік облигациялар

B+ дан B- ға дейін несиелік рейтингімен 

корпоративтік облигациялар

Несиелік рейтингсіз 

корпоративтік облигациялар

 1,799,409

 3,822,517

 1,880,978

 2,207,039

1,678,778

575,818

6,150,198

2,212,198

 1,942,271

 343,589

 5,253,839

 1,804,249

(969,807) (1,063,900)(968,478)Құнсыздануындағы резерв 

10,821,256 11,666,91510,422,796

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ «Астана Финанс» АҚ (бұдан әрі, «Астана Финанс») қайта құрылымдау 

процесіндегі бір эмитент облигацияларын, және 2012 жылы басталған жалпы құны  524,167 мың теңге және 789,866 мың 

теңге болатын қайта құрылымдау бағдарламасын іске асырудың бастапқы сатысында тұрған тағы бір эмитент «Қазақстан 

Қағазы» АҚ (бұдан әрі, «Қазақста Қағазы»)  облигацияларын иеленді.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ Астана-Финанс эмитентті қайта құрылымдау жоспарында қайта 

қаралған негізде 82% мөлшерінде немесе 431,310 мың теңге көлеміндегі (2012 жылы: 82% немесе 432,639 мың теңге) 

облигацияларының құнсыздануы бойынша резерв құрды.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ Қазақстан Қағазы эмитентті қайта құрылымдау жоспарына және 

эмитенттің қаржылық жағдайы талдауына сәйкес ендірілген түзетулермен өтеу кестесін жариялағаннан кейін 68% 

мөлшерінде немесе 537,168 мың теңге көлеміндегі (2012 жылы: 67% немесе 537,168 мың теңге) облигацияларының 

құнсыздануы бойынша резерв құрды. 

11. Клиенттерге берілген несие (жалғасы)
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12. Өтеу мерзіміне дейін ұсталынған инвестиция-

лар  (жалғасы)
Құнсызданудағы резервтің өзгерістеріне талдау

2013 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы құнсызданудағы резервтің өсуі

2012 ж. 
мың теңге

Құнсызданудағы резервті таза құру (қалпына келтіру)   (1,329)

 968,478 

(94,093)

969,807 

969,807 1,063,900

Құнсызданудан жыл соңындағы 

жағдай бойынша резерв мөлшері

13. Негізгі құралдар

Жер
участкелері

Ғимарат
Компьютерлік 
жабдықтар

Көлік 
құралдары

Басқалары Жиынтығымың теңге

Нақты шығындар

2013 жылғы 1 қаңтарда

Түсімде

Есептен шығару

Инвестициялық меншік 

құрамына аудару 

2013 жылғы 1 желтоқсанда

121,958 

  500 

(121,958)

 500 

2,296,499

    7,275 

(553,226)

  1,750,548

-     -

388,443

    27,779 

-

   416,042 

    (180)

18,014

      6,256 

-

   20,788 

    (3,482)

244,255

      17,703 

-

   261,143

    (815)

3,069,169

      59,513 

(675,184)

   2,449,021

    (4,477)

Амортизация 

-

  -

-

 -

-

2013 жылғы 1 қаңтарда

Есептелген амортизация 

Есептен шығару

Инвестициялық меншік 

құрамына аудару 

2013 жылғы 1 желтоқсанда

  476,921  

  43,691 

(325,473)

 195,139 

-

  368,084 

  15,943 

-

  383,877 

(150)

  4,742 

    2,746 

-

    6,783  

  (705)

  203,274

    14,688

-

    217,224

  (738)

  1,053,021

    77,068

(325,473)

    803,023

  (1,593)

Баланстық құны

121,958 

   500 

2013 ж. 1 қаңтарда, қайта есептелді

2013 жылғы 31 желтоқсанда 

   1,819,578 

 1,555,409 

  20,359

  32,165 

  13,272

    14,005 

  40,981

    43,919

  2,016,148

    1,645,998

Тарихи құны

2012 жылғы 1 қаңтарда

Түсімдер

Аударымдар

121,958 

  -

2,296,499 

    -

-     -

378,014 

    10,429

    -

6,706 

11,308

    -

226,802 

19,136

    (1,683)

3,029,979 

      40,873

    (1,683)

2012 жылғы 31 желтоқсанда 121,958     2,296,499     388,443     18,014     244,255     3,069,169
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13. Негізгі құралдар (жалғасы)

Құнсызданудан болған 

залалдар және амортизация

2012 жылғы 1 қаңтарда

Есептелген амортизация

Құнсызданудан болған залалдар, 

қайта есептелді

2012 жылғы 31 желтоқсанда, қайта 

есептелді

-

  -

 -

 178,211 

    53,974 

  476,921  

 355,075 

    13,009 

368,084 

    -

 3,771 

      971 

   4,742 

    -

 179,129 

      25,715 

   203,274 

    -

 716,186 

      93,669 

   1,053,021  

    244,736

Есептен шығару     -     -     (1,570)     (1,570)

-

  -

    244,736

    -

Баланстық құны

2012 жылғы 1 қаңтарда

2012 жылғы 31 желтоқсанда, қайта 

есептелді

  121,958     2,118,288      22,939 

    20,359

2,935 

    13,272

       47,673 

    40,981

      2,313,793 

    2,016,148121,958       1,819,578 

14. Инвестициялық меншік

2013 ж. 
мың теңге

1 қаңтардағы қалдық

2012 ж. 
мың теңге

Қамтамасыз етуді алу   458,518 103,257 

663,719 605,082 

Негізгі құралдар құрамынан аудару

Қайта бағалау

Есептен шығару

31 желтоқсандағы қалдық

  349,711

   (9,419)

    (43,702)

    1,418,827 

-

-

(44,620) 

663,719 

Топ өзінің әдеттегі операциялық қызметінің нәтижесінде бақылауға алған клиенттерге берілген несиелері 

бойынша қамтамасыз ету ретінде  инвестициялық мүлік ұсынған. Меншігіне қайта алынған мүлік, негізінде, 

жылжымайтын мүлік объектісінен тұрады, және ол Қазақстанда орналасқан. Топ үй-жайды операциялық жал 

шарты бойынша үшінші тұлғаларға жалға береді. 

Табыс немесе шығын құрамында танылған жалға берудің жалпы сомасы 52,400 мың теңгені (2012 жылы: 

27,443 мың теңге) құрайды; жалға беру шарттарына сәйкес ұстау бойынша барлық шығындарды жалға 

алушы төлейтіндіктен, мүлікке салық бойынша шығындарды қоспағанда, ешқандай тура операциялық 

шығындар туындамайды. 

Жер
участкелері

Ғимарат
Компьютерлік 
жабдықтар

Көлік 
құралдары

Басқалары Жиынтығымың теңге
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14. Инвестициялық меншік (жалғасы)

Әділ құнын анықтау

Топ өзінің әдеттегі операциялық қызметінің нәтижесінде бақылауға алған клиенттерге берілген несиелері 

бойынша қамтамасыз ету ретінде  инвестициялық мүлік ұсынған. Меншігіне қайта алынған мүлік, негізінде, 

жылжымайтын мүлік объектісінен тұрады, және ол Қазақстанда орналасқан. Топ үй-жайды операциялық жал 

шарты бойынша үшінші тұлғаларға жалға береді. 

Пайда немесе залал құрамында көрсетілген жалға беру кірісінен түскен жалпы сома 52,400 мың тенгені 
құрайды (2012 жылы: 27,443 мың теңге);  жалға беру шарты бойынша барлық шығындарды жалға алушы 
көтеретін болғандықтан мүлік салығы бойынша шығындардан басқа ешқандай тікелей операциялық 
шығындар пайда болмайды. 

15. Сатуға ұсталынған активтер

2013 ж. 
мың теңге

Сатуға ұсталынған активтер

2012 ж. 
мың теңге

- 1,337,929

47Қарыз алушы өз борышын өтей алмаған кезде Топ өзіне жаңа меншік иесі ретінде қабылдаған қамтамасыз 

ету сатуға ұсталынған активтер болып табылады (11 Ескертпе). Аталған активтер Топ төлем мерзімін 1 жылға 

ұзартумен жеке тұлғаға 2013 жылы сәуір айында сатқан мүліктен тұрады.  
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16. Басқа активтер

2013 ж. 
мың теңге

Сату үшін ұсталынатын активтерді ұстаудан 

түскен дебиторлық берешек  (15 Ескертпе)

2012 ж. 
мың теңге

Басқа да дебиторлық берешек   48,000 -

1,168,780 -

Басқа қаржылық активтердің жиынтығы

Аяқталмаған құрылыс

Мүлікті алу 

Басқа алдын ала төлемдер

  1,867,886

   1,442,518 

    364,478 

    20,596

7

-

80,610

15,447

Несиелерді сатып алу операциялары 

бойынша дебиторлық берешек 

Кезең үшін өзгерістері пайда немесе 

табыс құрамында көрсетілетін, әділ құны 

бойынша бағаланған қаржылық құралдар 

Қорлары     16,348 15,340

Материалдық емес активтер     3,424 2,182 

«ҚИНКҚ» АҚ ипотекалық несиелерін сақтандыру 

үшін алдын ала төлемдер 

Басқалары 

Құнсызданудағы резерв

Басқа қаржылық емес активтердің жиынтығы 

Басқа активтердің жиынтығы

    -

    43,072

      (6,137)

    1,884,299

     3,752,185 

108,731 

  34,998 

(6,095) 

  251,213 

251,220 

651,106 -

- 7

Сату үшін ұсталынатын, активтерді сату нәтижесінде туындаған бір жылдық өтеу мерзімі бар дебиторлың 
берешек 2013 жылы пайда болу сәтінде дебиторлық берешектің әділ құнын көрсететін қаржы есептілігі 
туралы шоғырландырылған есептіліктегі амортизацияланған құны бойынша танылды. Әділ құны жылдық 
12% есептеу нарықтық сыйақы мөлшерлемесін пайдалану арқылы белгіленді. Бастапқы тану кезінде  
туындаған 124,276 мың теңге көлеміндегі жиынтық  дисконт пайда және залалдар туарлы шоғырлан-
дырылған есепте пайыздық шығын ретінде танылды.  

Құрылысы аяқталмаған құрылыс дегеніміз - 2012 жылғы 21 маусымда Қазақстан Республикасы Үкіметінің               

№821 Қаулысымен бекітілген «Қолжетімді тұрғын үй-2020» Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

барысында Топтың шеккен капиталдандырылған шығындарын білдіреді. Топ аталған бағдарламамен 

бекітілген қаржылық жалға алу талаптары негізінде тұрғызылған жылжымайтын мүліктерді жалға беретін 

болады.
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16. Басқа активтер (жалғасы)

Мүлікті алуға Топпен құнсызданған ипотекалық несие бойынша өз құқықтары мен міндеттемелеріне 

айырбастауға қабылдап алынған жылжымайтын мүлік түрінде қамтамасыз ету кіреді. Топпен аталған мүлікті 

пайдаланудың болашағы әлі анықталған жоқ, не сатылады, не жалға беріледі.

Құнсызданудағы резерв өзгерістерін талдау

2013 ж. 
мың теңге

Жыл басындағы құнсызданудағы резерв көлемі 

2012 ж. 
мың теңге

6,095 31,827

Жыл бойы құнсызданудағы резервті таза құру (қалпына келтіру) (6,338) (26,751)

Есептен шығарылған резервті қалпына келтіру 6,380 1,019 

Жыл соңындағы құнсызданудағы резерв көлемі 6,137 6,095 

17. Шығарылған борыштық бағалы қағаздар
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 2013 жылғы 31желтоқсандағы жағдай бойынша теңгеде және АҚШ 

долл. көрсетілген облигациялардан тұрады (31 желтоқсан 2012 жылы: теңгеде көрсетілген облигациялардан 

тұрады).

Эмиссия
Өтеу күні Купон мөлшерлемесі

Тиімді
мөлшер-
леме

2013 ж. 
мың теңге

2012 г. 
мың теңге

KZ2C0Y05E529 6.00% 22,286,91226.07.2018 6% -

KZP02Y09C495 13.15% 8,546,53810.06.2016
0.7%+ инфляция деңгейін-
дегі құбылмалы индекс 
(шектеулі 12.0%)

8,110,113

KZ2C0Y08D913 12.57% 7,732,52223.12.2018
1.00%+ КРХБ қайта қаржы-
ландыру мөлшерлемесі 
(ең көбі 10%, ең азы 6%)

7,439,146

KZP05Y06C494 17.70% 7,177,01310.06.2015
3.7% + құбылмалы мөлшер-
леме (шектеул 11%)

6,703,718

KZ2C0Y07E517 8.50% 6,225,65326.07.2020 8.50% -

KZPC1Y10B543 7.23% 5,056,57910.04.2015 6.90% 5,041,345

KZ2C0Y10B319 6.35% 5,029,54701.10.2014
0.1%+ инфляция деңгейіндегі 
құбылмалы индекс

4,976,362

KZ2C0Y05E503 8.00% 5,028,85426.07.2018 8% -

KZPC2Y12B547 5.35% 4,667,57110.04.2017

0.01%+ инфляция деңгейіндегі 
құбылмалы индекс
(шектеулі 7.5%)

5,072,664

KZPC4Y10B547 12.13% 4,367,47115.01.2017

0.01%+ инфляция деңгейін-
дегі құбылмалы индекс
(шектеулі 7.5%)

4,153,079
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17. Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 

(жалғасы)

Эмиссия Өтеу күні Купон мөлшерлемесі
Тиімді 
мөлшер-
леме

2013 ж. 
мың теңге

2012 ж. 
мың теңге

KZ2C0Y10A980 6.55% 1,966,167
01.04.2012

-2014

1.00%+ инфляция деңгейіндегі 
құбылмалы индекс

2,175,309

KZ2C0Y10B079 5.89% 1,965,763
01.04.2012

-2014

0.50%+ инфляция деңгейіндегі 
құбылмалы индекс

2,182,485

KZ2C0Y08E218 6.99% 7,12102.04.2020 7.00% 7,120

KZP04Y04C492 18.27% -15.07.2013

4%+ инфляция деңгейіндегі 
құбылмалы индекс 
(шектеулі 11%) 

4,974,929

KZ2C0Y10A857 5.80% -
01.10.2012

-2013

0.80%+ инфляция деңгейіндегі 
құбылмалы индекс 

304,355

80,057,711 51,140,625

Аталған міндеттемелер клиенттермен жасасқан қарыз шарттарымен және негізгі борыштың жалпы сомасы 

46,282,135 мың теңге (2012 жыл: 52,259,082 мың теңге) мөлшерінде бұл қарыздарды  қамтамасыз ету болып 

табылатын тиісті жылжымайтын мүлікпен (11 Ескертпе) қамтамасыз етілген.

Инфляцияның құбылмалы деңгейі Қазақстан Республикасының Статистика бойынша агенттігімен 

жарияланған деректерге сәйкес соңғы 12 айдағы  инфляция  индексіне негізделген және шығарылған күнге 

сәйкес әрбір жарты жыл сайын қайта қарауға жатады. 

18. Шығарылған субординацияланған борыштық 

бағалы қағаздар 

Эмиссия Өтеу күні Купон мөлшерлемесі
Тиімді 
мөлшер-
леме
ставка

2013 ж. 
мың теңге

2012 ж. 
мың теңге

KZ2C0Y05E206 9.99%   9,666,887 02.04.2017 8.00% 4,473,652

  9,666,887 4,473,652 

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша шығарылған субординацияланған борыштық бағалы 

қағаздар Топтың қамтамасыз етілмеген міндеттемелерін қосты. Банкрот болған жағдайда 

субординацияланған борыштық бағалы қағаздар Топ басқа да барлық міндеттемелерін толығымен 

өтегеннен кейін өтеледі.  

Субординацияланған облигациялар купонның тіркелген мөлшерлемесіне ие. 
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19. Басқа тартылған қаражаттар

2013 ж. 
мың теңге

Қазақстан Республикасының банктік қарыздары

Қайта есептелді
2012 ж. 
мың теңге

25,407,300 14,306,514

Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдындағы берешегі 3,143,420 2,918,936   

Шетел қаржылық институтынан тартылған несиелер
- 13,476,197  

28,550,720 30,701,647 

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Топтың «Қазақстанның халық жинақ банкі» АҚ-мен 

және «Сбербанк» АҚ Еншілес банкімен» сомасы 

14,300,000 мың теңгеге және 10,900,000 мың 

теңгеге, олардың сыйақы мөлшерлемесі жылдық 

8.2% және жылдық 9% несиелері бар және 2017 

жылы мен 2016 жылы өтеуге жатады.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдындағы 

берешегі екінші деңгейлі банктерден ипотекалық 

қ а р ы з д а р д ы  с а т ы п  а л у  ү ш і н  Қ а з а қс т а н  

Республикасы Қаржы министрлігінен 2007 жылғы 

желтоқсанда алынған несиесі болып табылады. 

Аталған несие бойынша номиналды пайыздық 

мөлшерлеме жылдық 0.1% құрайды, және ол 2027 

жылғы желтоқсанда өтеуге жатады. Бастапқы тану 

кезінде несиенің әділ құны Компания үшін 

қарыздар бойынша ұзақ мерзімді нарықтық 

мөлшерлемеге қатысты бағалау басшылығын 

қолданумен шартқа сәйкес несие бойынша алдағы 

ақша қаражаттары легін дисконттау арқылы 

есептелді, ол жылдық 8% құрайды. 

2007 жылғы желтоқсанда Топ «Credit Suisse» 

Лондондағы банкінің бөлімшесі агент ретінде  

танылған «Credit Suisse International»-дан АҚШ 

долларымен жалпы сомасы 85 миллион АҚШ 

доллары болатын жылдық 7.4% пайыздық 

мөлшерлемемен несие алды. 2008 жылғы ақпанда 

Топ сол несие шарттарымен қосымша 15 миллион 

АҚШ долларымен  несие алды. 2008 жылғы 21 

шілдедегі қосымша келісімге сәйкес аталған несие 

пайыздық мөлшерлемені жылдық 7.4%-дан 6.4%-ға 

дейін төмендетуге сәйкес JPY:USD 107.15:1алғашқы 

айырбастау бағамы бойынша АҚШ долларынан 

жапон иеніне ауыстырылды. Пайыздық шығындар  

10,715,000 мың иен көлемінде несиенің негізгі 

сомасына есептелінеді, және ағымдағы JPY:USD 

айырбастау бағамы бойынша АҚШ долларымен 

өтеуге жатады. Қосымша келісім JPY:USD 84.95:1 

айырбастау бағамының бастапқы мағынасын 

пайдаланумен негізгі соманы өтеу туралы 

тармақты қосады. Несиені өтеу, егер ағымдағы 

айырбастау бағамы несиенің әрекет ету мерзімі 

ішінде айырбастау  бағамының алғашқы 

мағынасынан жоғары болып қалса  алғашқы 

J P Y : U S D  1 0 7 . 1 5 : 1  а й ы р б а с т а у  б а ғ а м ы н  

пайдаланумен АҚШ долларында іске асырылуы 

керек.  Егер  айырбастау бағамы несиенің әрекет 

ету мерзімі ішіндегі кез келген уақытта айырбастау 

бағамының алғашқы мағынасынан төмен болса, 

онда өтеу сомасына йенмен ағымдағы JPY:USD 

айырбастау бағамын пайдаланумен несиені өтеу 

АҚШ долларында іске асырылуы керек.  
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19. Басқа тартылған қаражаттар (жалғасы)

2009 жылғы 15 желтоқсанда қол қойылған 

қосымша келісімге сәйкес пайыздық мөлшерлеме 

жылдық 6.4%-дан 7.7%-ға дейін өсті, және  JPY:USD 

айырбастау бағамының бастапқы мағынасы 

79.75:1 дейін өзгерді. 

2010 жылғы 21 қазанда қол қойылған қосымша 

келісімге сәйкес пайыздық мөлшерлеме жылдық 

7.7%-ден 8.3%-ға дейін өсті, және  JPY:USD 

айырбастау бағамының бастапқы мағынасы 

69.75:1 дейін өзгерді. Негізгі сома 2012 жылғы 21 

желтоқсаннан бастап 9 тең жарты жылдық 

төлемдермен төленуі тиіс. 

2012 жылғы 7 маусымда соңғы қол қойылған 

қосымша келісімге сәйкес сыйақы мөлшерлемесі 

2011 жылғы желтоқсаннан бастап 2012 жылғы 

желтоқсанға дейінгі кезең үшін жылына  8.3% -дан 

6.3%-ға дейін төмендетілді, кейінгі кезеңдерге 8.3%.

2012 жылғы 10 желтоқсанда «Credit Suisse 

International» Топқа «Atonline Limited» компания-

сының несиеге талап ету құқығын тапсыру туралы 

хабарлады. «Atonline Limited» несиесі жалпы 

сомасы 108,889 мың АҚШ долларын 2013 жылғы              

10 қаңтарда мерзімінен бұрын өтелді. 

Орнатылған туынды құралдары

Топ жоғарыда айтылғандай, Credit Suisse 

International-дан алынған орнатылған несие 

бойынша  валюталық туынды қаржы құрал-

дарының әділ құнын бөліп, бейнелеп көрсетті. 

Орнатылған құралдардың есептелінген құны, 

қаржылық міндеттемелерге енгізіліп, әділ құны 

бойынша бағаланып, өзгертулері 2012 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы жағдайы 

туралы шоғырландырылған есепте кезең ішіндегі 

кіріс немесе шығын құрамында көрсетіліп,  

2,951,358 мың теңгені құрады (2012 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша: 2,897,804 мың 

теңге). 

Топ үлгіде пайдаланылған жағдайларға талдау 

жасай алмайды, себебі орнатылған туынды 

элемент 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша баланстық құнына тең 2013 жылғы 

қаңтардағы құны бойынша іске асырылған 

болатын.
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20. Басқа міндеттемелер

2013 ж. 
мың теңге

Пайыздық «стрип» бойынша несиелік берешегі

Қайта есептелінді
2012 ж. мың теңге

1,639,765 -

Кәсіби қызметтері 8,954 9,027

Сатып алынған ипотекалық қарыздар бойынша 

«АТФ Банк» АҚ алдындағы несиелік берешегі 
3,884,901 -

5,803,306 97,491

Несие қоржынына қызмет көрсеткенге 

комиссия бойынша несиелік берешегі 
27,281 -

Басқа қаржылық міндеттемелердің жиынтығы 

Қызметкерлер алдындағы берешектері 90,951 913

Резидент еместердiң төлем көзiндегі салықтары - 746,097

Төлеуге жататын басқа да салықтар - 22,632

Басқа да қаржылық емес міндеттемелер 111,990 30,332

Басқа қаржылық емес міндеттемелер 202,941 799,974

Басқа міндеттемелер жиынтығы 6,006,247 897,465

Төленген несиелер 242,405 88,464

«АТФ Банк» АҚ-ның алдындағы берешек сомасы белгілі бір сатып алынған ипотекалық несиелер үшін соңғы 

төлемді білдіреді (11 Ескертпе), ол несие құжаттамасын тапсырғаннан кейін төленуге жатады. Басшылық 2014 

жылғы сәуірде тапсыру аяқталады деп күтуде.  

 «Стрип» пайызы бойынша кредиттік берешек дегеніміз 2013 жылғы екі банктен сатып алынған ипотекалық 

кредиттер қоржыны бойынша пайыздық шығын бөлігін төлеу жөніндегі кредиттік берешек. Топ ипотекалық 

кредиттер қоржынының төленбеген сомасы бойынша ай сайын  жылдық 1.7% пайызды төлеуге міндетті.   

Көрсетілген қалдық өзара есеп беру критерияларына жауап бермейді және сондықтан жеке қаражаттық 

міндеттеме болып табылады. Топта сатып алынған кредиттер бойынша басқа да банктердің пайыздық 

шығын бөлігін төлеу бойынша басқа да міндеттері бар. Көрсетілген сома осы шоғырланған қаржылық 

есептілікте (Ескертулер 22(г)) өзара есептелінеді.   

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша  Топ Топтың кредитті мерзімінен бұрын өтеу үшін (Ескертулер 

2(е)) алынған Credit Suisse International кірісіне төлеу көзінен ұсталатын 20% салықты есептеді. 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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21. Акционерлік капитал және резервтер

(a) Шығарылған акционерлік капитал және 

эмиссиялық пайда

Компания 2013 жылы атаулы құны 10 мың теңге 

болатын 1,500,000 жай акцияларды шығарды. 

2013 және 2012 жылдардағы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша  шығаруға рұқсат берілген акцио-

нерлік капитал 13,681,600 және 2,906,200 жай 

акцияларды құрады, ал шығарылған және 

айналыста жүрген акционерлік капитал 4,392,000 

және 2,892,000 акцияларды құрады. Барлық 

акциялардың 10,000 теңге атаулы құны бар. 

(б)  Дивидендтер

Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес 

Топтардың резервтерін бөлу үшін қол жетерлік 

ұлғайту ХҚЕС сәйкес дайындалған Топтың 

қаржылық есептілігінде көрсетілген бөлінбеген 

пайда ұлғаюымен немесе, егер жинақталған 

шығын келесі кезеңдерде ауыстырылса есептілік 

жылға пайданың ұлғаюымен шектеледі. Егер 

резервтерді бөлу нәтижесінде Компанияны теріс 

капиталға немесе төлем қабілеттілігінің жоқтығына 

әкеліп соқса онда, Резервтерді бөлу жүргізілмейді. 

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

бөлуге қолжетімді сома 122,581 мың теңгені құрады 

(31 желтоқсан 2012 жылы: болмаған).

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 

Компаниямен 103,672 мың теңге немесе бір жай 

акцияға 39 теңге көлемінде алдыңғы жыл 

қорытындысы бойынша дивидендтер жарияланды 

және төленді  (2012 жылы: болмаған).

 

(в) Акционерлерден сатып алынған өз 

акциялары

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

Компания 250,000 өз акцияларын иеленді (31 

желтоқсан 2012 жылы: 249,990 акция). 

(г) Резервтік капитал 

Резервтік капитал Топ акционерлері шешіміне 

сәйкес құрылады. 2013 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша резервтік капитал 2,734,447 мың 

теңгені (2012 жылы 31 желтоқсанда: 2,630,820 мың 

теңге) құрады. Аталған резерв бөлуге жатады. 

2013 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 

акционерлер аталған  резервтік капиталдан 

жинақталған залалдардан 103,627 мың теңге 

соманы аударуды жүргізді (2012 жылы: болмаған).

(д) Сату үшін қолда бар қаржы активтерін 

қайта бағалау бойынша резерв

Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта 

бағалау бойынша резервтерге активтерді немесе 

оларды құнсыздануды тануды тоқтатқан кезеңге 

дейінгі әділ құнын жинақталған таза өзгерту кіреді.
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21. Акционерлік капитал және резервтер

(жалғасы)

(е) Акцияларға пайда 

Акциялардың негізгі пайдасы жай акцияларды ұстаушыларға тиесілі және бір жыл бойы айналыста болатын 

орташа өлшем санымен жай акциялардың бір жылға пайдасы немесе шығынына бөлу арқылы есептеледі.

2013 ж. 

Жай акциялардың орташа өлшем саны  

Қайта есептелді

3,314,220 2,642,010

1 жылға пайда (шығын), мың теңгемен 167,696 (901,217)

Акцияларға базалық және сұйытылған 

пайда(шығын), теңгемен 

51 (341)

Акцияға теңгерім құны 

Қазақстан қор биржасының Листингтік ережесіне сәйкес Топ өзінің шоғырландырылған қаржылық 

есептілігінде акцияларға теңгерім құнының ұлғаюын ұсынуы керек. Акцияларға теңгерім құны, айналыста 

бар жай акциялар санына материалдық емес активтерді алып тастағанда, таза активтерді бөлу арқылы 

есепке алынады. 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша  акцияларға теңгерім құны 7,194.98 теңге 

(2012 жылы, қайта есептелді: 6,070.89 теңге) құрады.

22. Тәуекелді басқару

Тәуекелді басқару несие қызметі негізінде жатыр 

және Топтың операциялық қызметі маңызды 

э л е м е н т т е р і  б о л ы п  т а б ы л а д ы .  С ы й а қ ы  

мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелдігі және 

валюталық тәуекелдік кіретін нарықтық тәуекелдік, 

сонымен қатар несие тәуекелдігі және өтімділік 

тәуекелдік өз қызметін іске асыру кезінде Топ тап 

болатын тәуекелдердің негізгілері болып 

табылады. 

(a) Тәуекелдерді басқару саясаты және 

рәсімдері 

Тәуекелдерді басқару бойынша Топ саясаты 

тәуекелдіктердің тиіст і  лимиттерін және 

бақылауларын белгілеуге,  сонымен бірге 

тәуекелдік деңгейін және олардың белгіленген 

лимиттермен сәйкестігін тұрақты бағалауға Топ тап 

болған тәуекелдіктерді анықтауға, талдауға және 

басқаруға бағытталған. Тәуекелдерді басқару 

саясаты және рәсімдері банктік өнімдермен және 

қызметтермен ұсынылған және ең жақсы тәжірибе 

пайда  болған нарықтық жағдайлардағы 

өзгерістерді көрсету мақсатында тұрақты негізде 

қайта қаралады.

Басшылық тәуекелдерді басқару бойынша бақылау 

жүйесінің тиісті дәрежеде жұмыс істеуіне, негізгі 

тәуекелдіктерді басқаруға және тәуекелдіктерді 

басқару саясаты және рәсімдерін, сондай-ақ ірі 

мәмілелерді мақұлдауға жауап береді. 
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22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

(а) Тәуекелдерді басқару саясаты және рәсім-

дері, жалғасы 

Топ Басқармасы тәуекелдіктерді азайту бойынша 

шараларды бақылау мен ендіруге, сонымен қатар 

Топ тәуекелдіктерді белгіленген шегінде өз 

қызметін  іске асыруына жауап береді. Топтың 

тәуекелдікдік-менеджмент басқармасының 

бастығының міндетіне тәуекелдік басқармасын 

жалпы басқару және қолданыстағы заңнама 

талаптарын сақтаумен бақылауды іске асыру,  

сондай-ақ қаржылық тәуекелдік бойынша да, 

қаржылық емес тәуекелдік бойынша да есептерді 

табу, бағалау, басқару және құрастыру бойынша 

жалпы қағидалар мен әдістерді пайдалануға 

бақылауды жүзеге асыру кіреді. Ол  Басқарма 

Төрағасының орынбасарына тікелей есеп береді. 

Тәуекелдерді  басқару бойынша комитет  

Басқармамен бекітілген стратегиялар, саясат пен 

рәсімдер негізінде активтермен /міндеттемелер-

мен және тәуекелдіктермен басқару бойынша 

ұсыныстар әзірлейді. 

Тәуекелдіктің сыртқы факторлары сияқты ішкі 

факторлары да Топтың ұйымдастырылған 

құрылымы аясында туындайды және басқарылады. 

Тәуекелдіктің барлық тізбесі туындауы үшін 

пайдаланылатын тәуекелдік картасын әзірлеуде 

ерекше көңіл бөлінеді және тәуекелдіктің азаюы 

бойынша ағымдағы рәсімдердің жеткілікті деңгейін 

анықтау үшін негіз болады.  Несиелік және 

нарықтық тәуекелдікті стандарты талдаумен қоса 

тәуекелдік-менеджмент басқармасы жүйелі түрде 

операциялық бөлімшелермен жеке бағыттар 

бойынша сараптамалық баға алу мақсатында 

кездесулер өткізу арқылы қаржылық және 

қаржылық емес тәуекелдік бақылауын жүргізеді.

(б) Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел – бұл әділ құнының өзгеруі 

немесе нарықтық бағаның өзгеруі салдарынан 

қаржылық құрал бойынша болашақ ақша құрал-

дарының ағымы.  Нарықтық тәуекел  валюталық 

тәуекелдіктен, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі 

т ә у е к е л д і г і н е н ,  с о н ы м е н  қ а т а р  б а ғ а  

тәуекелдіктерінен тұрады. Нарықтық тәуекелдік 

нарығындағы жалпы және арнайы өзгерулері 

әсерінен және нарықтық бағаның волатилді 

деңгейінің өзгерулері әсерінен бүлінген валюталық 

және үлестік қаржылық құралдардың пайыздық 

қатынасына ашық жайғасым арқылы туындайды.

Нарықтық тәуекелдіктің бүлінуі қабылданатын 

параметрлер шеңберінен шығып кетпеуін басқару 

және бақылау жасау, сонымен қатар қабылданған 

тәуекелдікке алынған пайданы оңтайландыруды 

қамтамасыз ету нарықтық тәуекелдіктің тапсыр-

масы болып табылады.

Нарықтық тәуекелдікті жалпы басқаруды тәуе-

келдікті басқару бойынша Комитет жүзеге асырады.

Топ нарықтық тәуекелдікті қоржын көлеміне 

қатысты жеке қаржылық құралдары бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі, валюталық жайғасымның 

өзгеру мерзімдерін, лимиттерін жоғалту бойынша 

мониторинг жүргізу арқылы ашық жайғасым 

бойынша басқарады. Топ әрдайым Басқармамен 

жаңартылатын және бекітілетін осы жайғасымдар 

мониторингін жүргізеді.

(i) Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі

Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі – бұл әділ 

құны өзгеруінің тәуекелі немесе нарықтық сыйақы 

мөлшерлемесінің өзгеруі салдарынан қаржылық 

құралдар бойынша ақша қаражатының болашақ 

ағымы. Топ нарықтық пайыз мөлшерлемелерінің 

басымдылығы оның қаржылық жағдайы мен ақша 

қаражаттарының легі  тербелісі ықпалына 

ұшырағыш болады. Осы ауытқушылықтар 

пайыздық маржа деңгейін өсіруі мүмкін, немесе 

кенеттен пайыздық мөлшерлеме өзгергенде оны 

азайтуы да мүмкін, ол залалдардың туындауына 

алып келеді. 
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22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

(б) Нарықтық тәуекел (жалғасы)

(i) Сыйақы  мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі, жалғасы

Сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау мерзімін талдау 

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелдігі көбінесе сыйақы мөлшерлемесі өзгеруіне бақылау жүргізу 

құралдарымен басқарылады. Негізгі қаржылық құралдар бойынша сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау 

мерзіміне қатысты қысқаша ақпарат келесі сипатта ұсынылған: 

3 айдан аз 3-тен 6 айға 
дейін

6-дан 12 
айға дейін

1-ден 5 
жылға дейін

5 жылдан
көп

Пайыздық
емесмың теңге

31 желтоқсан 2013 жыл

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты және ақша 

қаражатының баламасы
7,839,305     -     -       -       707,032       8,546,337

Теңгерім
құны

      -

Банктердегі және басқа 

қаржы институттарындағы 

шоттар мен депозиттер 

  1,056,657     -     12,424,500       4,100,000       -       17,581,157      -

Клиенттерге берілген несиелер   2,361,168     1,622,167     12,760,915       24,932,292       -       98,882,264      57,205,722

Қолда бар 

сатуға арналған 

қаржылық активтер

  2,584,315     646,662     396,915       3,957,291       -       8,992,960      1,407,777

Өтеу мерзіміне дейін 

ұсталынған инвестициялар 
  38,815     2,096,577     2,323,773       3,716,421       -       10,422,796      2,247,210

Басқа қаржылық активтер   -     -     -      -       1,867,886       1,867,886      -

Активтердің барлығы   13,880,260     4,365,406     27,906,103       36,706,004       2,574,918       146,293,400      60,860,709

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар   5,116,765     37,162,868     -       31,652,128       -       80,057,711      6,125,950

Шығарылған шоғырлан-

дырылған борыштық 

бағалы қағаздар

-     197,778     -       9,469,109       -       9,666,887      -

Басқа тартылған
қаражаттар

  -     234,350     125       25,172,950       -       28,550,720      3,143,295

Басқа қаржылық 

міндеттемелер
  -     -     -      -       5,803,306       5,803,306      -

Міндеттемелердің барлығы   5,116,765     37,594,996     125       66,294,187       5,803,306       124,078,624      9,269,245

Таза жайғасым   8,763,495     (33,229,590)     27,905,978 (29,588,183)       (3,228,388)      22,214,776      51,591,464
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(б) Нарықтық тәуекел (жалғасы)

(i) Сыйақы  мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі, жалғасы

Сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау мерзімін талдау (жалғасы)

13,504,033     -     -       -       322,642       13,826,675      -

  3,074,693     2,500,000     6,939,750       6,770       -       12,521,213      -

  12,148,674     459,489     950,661       8,856,886       -       51,472,092      29,056,382

  2,646,118     663,687     1,599,619       1,975,281       -       10,242,198      3,357,493

  108,012     2,261,551     2,380,976       3,486,275       -       10,821,256      2,584,442

  -     -       7       -       7      -

  31,481,530     5,884,727     11,871,013       14,325,212       322,642       98,883,441      34,998,317

Шығарылған борыштық
бағалы қағаздар   9,128,008     37,041,897     -       4,963,720       -       51,140,625      7,000

Шығарылған шоғырлан-
дырылған борыштық 
бағалы қағаздар 

-     97,915     -       4,375,737       -       4,473,652      -

Басқа тартылған 
қаражаттар 

  6,514     84,060     125       27,692,137       -       30,701,647      2,918,811

Кезеңдегі пайда немесе 
залал құрамындағы 
өзгерістері көрсетілген, 
әділ құн бойынша бағала-
натын қаржы міндеттемесі 

  -     -     -      -       2,951,358       2,951,358      -

Міндеттемелердің барлығы 9,134,522 37,223,872     125       37,031,594       3,048,849       89,364,773      2,925,811

Таза жайғасым   22,347,008     (31,339,145)     11,870,888 (22,706,382)       (2,872,524)      9,372,351      32,072,506

Басқа қаржылық 
міндеттемелер

  -     -     -      -       97,491       97,491      -

      -

      -

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

Ақша қаражаты және ақша 

қаражатының баламасы

Банктердегі және басқа 

қаржы институттарындағы 

шоттар мен депозиттер 

Клиенттерге берілген несиелер

Қолда бар 

сатуға арналған 

қаржылық активтер

Өтеу мерзіміне дейін 

ұсталынған инвестициялар 

Басқа қаржылық активтер

Активтердің барлығы

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

3 айдан аз
3-тен 6 айға 
дейін

6-дан 12 
айға дейін

1-ден 5 
жылға дейін

5 жылдан
көп

Пайыздық
емес

мың теңге
Теңгерім
құны

31 желтоқсан 2013 жыл

АКТИВТЕР
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(б) Нарықтық тәуекел (жалғасы)

(i) Сыйақы  мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі, жалғасы

Орташа сыйақы мөлшерлемесі

Бұдан әрі келесі кесте 2013 және 2012 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша пайыздық активтер 

мен міндеттемелер бойынша орташа тиімді пайыздық мөлшерлемені көрсетеді. Аталған пайыздық 

мөлшерлемелер келесі активтер мен міндеттемелерді өтеуге шамаланған табысты көрсетеді.

2013 ж.

Орташа тиімді

пайыздық мөлшерлеме, %

2012 ж.

Орташа тиімді

пайыздық мөлшерлеме, %

Теңге АҚШ доллары Теңге АҚШ доллары

Басқа қаржылық активтер

Ақша қаражаты және ақша 

қаражатының баламасы
7.79 - 4.01 -

Банктердегі және басқа қаржы 

институттарындағы шоттар 
7.63 - 7.00 -

Кезең үшін пайда 
немесе шығын құрамында
көрсетілетін әділ құны 
бойынша бағаланған 
қаржылық құралдар 

- - 5.20 -

Қолда бар сатуға арналған 

қаржылық активтер
7.96 - 9.47 -

 Клиенттерге берілген несиелер 11.21 13.77 9.60 -

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынған 

инвестициялар, қайта есептелді
6.54 6.07 7.12 6.07

Пайыздық міндеттемелер

Шығарылған борыштық 

бағалы қағаздар
9.45 - 11.43 -

Шығарылған субординациялан

ған борыштық бағалы қағаздар
9.99 - 11.98 -

Басқа тартылған қаражаттар 8.49 - 8.12 8.30

Топ нарықтық пайыздық мөлшерлесінің көпшілігі оның қаржылық жағдайы мен ақшалай қаражатының 

ағымы ауытқушылыққа түсті. Мұндай ауытқушылықтар пайыздық маржа деңгейін өсіруі мүмкін, немесе оны 

азайтуы да мүмкін, сыйақы мөлшерлемелері күтпеген жерден өзгерген жағдайда шығындар тууына әкеліп 

соғуы мүмкін. 

Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі ұқсас өтеу мерзімімен  қолда бар немесе болжанатын 

міндеттемелердің өсуі бойынша қолда бар немесе болжанатын активтер белгіленген өтеу мерзімінің көп 

немесе аз болатын жағдайларында туындайды.   

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)
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(б) Нарықтық тәуекел (жалғасы)

(i) Сыйақы  мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі, жалғасы

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру сезімталдығына талдау

Сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау мерзімін талдауға негізделген пайыздық мөлшерлеменің өзгеру 

тәуекелдігін басқару қаржылық активтер мен міндеттемелер сезімталдығына бақылау жүргізумен 

толықтырылады. Сыйақы мөлшерлеменің өзгеру (сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау тәуекелі)  пайдасы 

немесе шығыны және капиталының сезімталдығына талдау келесі сипатта ұсынылуы мүмкін (2013 және 2012 

жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әрекет ететін пайыздық активтер мен міндеттемелер 

бойынша пайыздық мөлшерлемелер мен қайта қаралған жайғасымдар 100 базистік тармағына ұлғаю 

немесе кемуіне қарай қисық табыстылықтың қатар ілгерілеуінің қарапайым сценарийі негізінде 

құрастырылған):

2013 ж.

мың теңге

2012 ж.

мың теңге

Пайда немесе 

шығын
Капитал

Мөлшерлеменің 100 базистік 
тармағына ұлғаю жағына қарай 
қатар ілгерілеуі

(48,992)  (48,992) 23,475 23,475

Пайда немесе 

шығын
Капитал

Мөлшерлеменің 100 базистік 
тармағына кему жағына 
қарай қатар ілгерілеуі

48,992  48,992 (23,475) (23,475)

Кезең үшін пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін өзгерістер және пайыздық мөшерлемелері 

өзгеруінің салдарынан сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер әділ құны бойынша бағаланған 

қаржылық құралдарының әділ құнының өзгеру пайдасы немесе шығыны және капиталының 

сезімталдығына талдау келесі сипатта ұсынылуы мүмкін (2013 және 2012 жылдардағы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша әрекет ететін жайғасымдар негізінде құрастырылған, және пайыздық мөлшерлемелердің 

100 базистік тармағына ұлғаю немесе кемуіне қарай қисық табыстылықтың қатар ілгерілеуінің қарапайым 

сценарийі негізінде құрастырылған):

Мөлшерлеменің 100 базистік 
тармағына ұлғаю жағына 
қарай қатар ілгерілеуі

-  (404,707) - (467,213) 

Мөлшерлеменің 100 базистік 
тармағына кему жағына 
қарай қатар ілгерілеуі

-    439,179 - 508,701 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

2013 ж.

мың теңге

2012 ж.

мың теңге

Пайда немесе 

шығын
Капитал

Пайда немесе 

шығын
Капитал
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(в) Валюталық тәуекел

Топтың бірнеше шет ел валютасында көрсетілген активтер мен міндеттемелері бар.

Валюталық тәуекел – бұл әділ құны өзгеруінің тәуекелдігі немесе валюта бағамын айырбастаудағы 

өзгерістердің салдарынан қаржылық құралдары бойынша ақшалай қаражаттың болашақтағы ағымының 

өзгеру тәуекелдігі. Топ өзінің валюта тәуекеліне ұшырауын хеджирлемейді.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша валюта бөлігінде  қаржылық активтер мен міндеттемелер 

құрылымы келесі сипатта ұсынылуы мүмкін:

АҚШ доллары Жапон иені ЖиынтығыМың теңге

АКТИВТЕРІ

Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламасы 151,695 - 151,695

Банктердегі және басқа қаржы 
институттарындағы шоттар 2,304,150 - 2,304,150

Клиенттерге берілген несие 19,609,311 - 19,609,311

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынған инвестициялар 1,942,271 - 1,942,271

Басқа активтер 188,723 - 188,723

Қаржы активтерінің жиынтығы 24,196,150 - 24,196,150

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 22,286,912 - 22,286,912

Басқа міндеттемелер 2,208,013 - 2,208,013

Қаржы міндеттемелерінің жиынтығы 24,494,925 - 24,494,925

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

таза теңгерім және теңгерімнен тыс жайғасым 
(298,775) - (298,775)

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

таза теңгерім және теңгерімнен тыс жайғасым, 

қайта есептелді

1,801,396 (16,427,557) (14,626,161)

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)
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(в)  Валюталық тәуекел (жалғасы)

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша валюта бөлігінде қаржылық активтер мен міндеттемелер 

келесі сипатта ұсынылуы мүмкін:

ҚАЙТА ЕСЕПТЕЛГЕН АКТИВТЕР

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынған инвестициялар  1,799,410 - 1,799,410

Басқа активтер 1,986 - 1,986

Қаржы активтерінің жиынтығы 1,801,396 - 1,801,396

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Басқа тартылған қаражаттар - 13,476,197 13,476,197

Кезең үшін пайда немесе шығын құрамында 
көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланған 
қаржылық құралдар 

- 2,951,360 2,951,360

Барлық қаржылық міндеттемеле - 16,427,557 16,427,557

2012 жылғы 31 желтоқсандағы таза теңгерім 

және теңгерімнен тыс жайғасым 
1,801,396 (16,427,557) (14,626,161)

2011 жылғы 31 желтоқсандағы таза теңгерім 
және теңгерімнен тыс жайғасым, қайта есептелді 1,678,778 (17,705,085) (16,026,307)

Төмендегі кестеде көрсетілгендей, 2013 және 2012 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша келесі 

валюталарға қатысы теңге бағамының өзегруі, төменде көрсетілген сомаларға капиталдың және табыс пен 

шығынның өсуіне (төмендеуіне) алып келер еді. Аталған ақпараттық талдау салықтар сомасын шегерумен 

ұсынылды және валюта бағамын ауыстыру тербелістеріне негізделген, оны Топ есептілік кезеңнің 

соңындағы жағдай бойынша болуы мүмкін негіздеулер ретінде қарастырды.  Талдау барлық басқа 

айнымалы, оның ішінде сыйақы мөлшерлемелері өзгеріссіз қалатындығы негіздеулермен жүргізілді.

АҚШ долларының теңгеге 
қатысты бағамының 20% өсуі 
(2012 ж.: 5 % өсуі)

(47,804)  (47,804)  72,056  72,056

АҚШ долларының теңгеге 

қатысты бағамының 5% төмендеуі 
11,951    11,951 (72,056) (72,056)

Жапон иенінің теңгеге 

қатысты бағамының 5% өсуі
-    - (657,102) (657,102) 

Жапон иенінің теңгеге қатысты 

бағамының 5% төмендеуі 
-    - 657,102 657,102 

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

АҚШ доллары Жапон иені ЖиынтығыМың теңге

2013 ж.

мың теңге

2012 ж.

мың теңге

Пайда немесе 

шығын
Капитал

Пайда немесе 

шығын
Капитал
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(г) Несие тәуекелі

Несие тәуекелі – бұл қарыз алушымен немесе Топ контрагентімен міндеттемелерді орындамау нәтижесінде 

туындаған қаржылық шығасы тәуекелдігі. Топ несие тәуекелдігінің жиналған лимитін белгілеу мен сақтау 

талаптарын қосқанда бекітілген саясат пен ресімдерді пайдалану арқылы, сонымен қатар несие 

тәуекелдігіне бақылау жзүргізу активі кіретін қызметтерге Несие комитетін құру арқылы несие тәуекелдігін 

басқарады (танылған қаржылық активтер және танылмаған шарт міндеттемелері бойынша). Несие саясаты 

Басқармамен қаралады және бекітіледі.

Топтың несие саясаты белгілейді:

несиелерді алуға өтінімдері қарау және мақұлдау рәсімі;

қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау әдіснамасы;

контрагенттердің, эмитенттердің және сақтандыру компанияларының несие қабілеттілігін бағалау 

әдіснамасы;

ұсынылған қамтамасыз етуді бағалау әдіснамасы;

несиені бекіту үшін ең аз қаржылық және қамтамасыз етілетін талаптар;

несие құжатнамасына қойылатын талаптар;

несие тәуекелдігін әкелетін несиелер және басқа өнімдерге тұрақты бақылау жүргізу рәсімі.

Ипотекалық қарыз бойынша талап ету құқықтарын сатып алу бойынша, жан-жақты, объективті, толық және 

білікті бақылау жүргізу негізінде ссудалық қоржын жағдайына бақылау жасау арқылы операция жүргізуде 

Топтың активтерді орналастыру қауіпсіздігімен табыстылығы сәйкес келетін несиелендіру саясатына 

салмақты саясат жүргізу несие тәуекелдігін басқарудағы негізгі тапсырма болып табылады. 

Несие тәуекелдігіне ұшырауда ең бастысы, несиені кері сатып алу құқығы, кепілдіктер және  жоғары сапада 

қамтамасыз етуді алумен бақылау жасау.

Топтың тәуекелдігінің ең жоғары деңгейі, қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте қаржылық 

активтердің теңгерім құнында және шарттың міндеттемелердің танылмаған сомаларында көрсетіледі. 

Активтердің өзара есеп мүмкіндігі мен міндеттемелері әлеуетті несие тәуекелдігін азайту үшін едәуір 

мағынасы болмайды. 

Есептілік күніндегі жағдай бойынша қаржылық активтердің қатысына қарай несие тәуекеліне ұшыраған ең 

жоғары деңгейі келесі сипатта ұсынылуы мүмкін:

2013 г.
тыс. тенге

Қайта есеп-

телген 2012 ж.

мың теңге

АКТИВТЕР

Ақша қаражаттар және олардың баламасы 8,546,337 13,826,675 3,453,838

Банктердегі және басқа қаржы 
институттарындағы шоттар мен депозиттер

17,581,157 12,521,213 10,574,941

Қайта есеп-

телген 2011 ж.

мың теңге

Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер
10,574,941 10,242,198 8,587,968

Клиенттерге берілген несиелер 98,882,264 51,472,092 55,535,523

Өтеу мерзіміне дейін ұсталынатын инвестициялар 10,422,796 10,422,796 11,666,915

Басқа қаржылық активтер 1,867,886 7 7

Несие тәуекеліне ұшыраған барлық ең жоғары деңгейі 146,293,400 98,883,441 89,819,192

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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(г) Несие тәуекелі (жалғасы)

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша қамтамасыз етуге және клиенттерге берілген несиелер бойынша 

топтасқан несие тәуекелдігіне талдау 11 Ескертпеде ұсынылған.

2013 жылғы 31 желтоқсанда Топта ең жоғары несие тәуекелдігіне ұшыраған  несие тәуекелдігі  10% - дан 

асатын борышкерлермен байланысты борышкерлер мен топтар (2012 жылы: жоқ) болмады.

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің өзара есеп айырысулары 

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелер төмендегі кестеде көрсетілді:

      топтың қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте өзара есеп айырысу беріледі; немесе

    есепте өзара есеп айырысу туралы құқықпен қорғау қамтамасыз етілген бас келісім қолданысқа түседі, 

онда қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте өзара есеп айырысу жүргізілді ме жоқ па оған 

қарамастан ұқсас қаржылық құралдар қамтылады.

Ұқсас келісімге туынды қаржылық құралдар бойынша өзара есеп айырысу туралы келісім, РЕПО ғаламдық 

бас келісімдері, бағалы қағаздар түріндегі қарыздар ұсыну туралы ғаламдық бас шарттар енеді. Ұқсас 

қаржылық құралдарға РЕПО шарттары, кері РЕПО шарттары,бағалы қағаздар түріндегі қарыздарды ұсыну   

туралы шарттар кіреді.

Бұдан әрі көрсетілген кестеде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзара есеп айырысу мен ұқсас 

келісімдер туралы заңды түрде әрекет ететін бас келісімнің нысаны болып табылатын  қаржылық активтер 

мен қаржылық міндеттемелер ұсынылады: 

мың теңге

Қаржылық активтердің/ 
қаржылық міндеттемелердің 
түрлері

Қаржылық жағдай 

туралы шоғырланды

рылған есепте өзара 

есепке алынған 

қаржы лық активтер

дің/ қаржылық мін-

деттемелердің таныл-

ған толық сомасы 

Клиенттерге берілген несиелер 30,037,389 (2,487,536) 27,549,853

Қаржылық жағдай 

туралы шоғырлан-

дырылған есепте 

қаржылық активтер

дің/ қаржылық 

міндеттемелердің 

таза сомасы

Қаржылық активтер

дің/ қаржылық 

міндетте мелердің 

танылған толық 

сомасы

Барлық қаржылық активтер 30,037,389 (2,487,536) 27,549,853

«Стрип» пайызы бойынша 

несие берешегі 
(2,487,536) 2,487,536 -

Барлық қаржылық міндеттемелер (2,487,536) 2,487,536 -

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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Клиенттерге берілген несиелер 38,204,717 (2,883,163) 35,321,554

Барлық қаржылық активтер 38,204,717 (2,883,163) 35,321,554

«Стрип» пайызы бойынша 
несие берешегі 

(2,883,163) 2,883,163 -

Барлық қаржылық міндеттемелер (2,883,163) 2,883,163 -

(г) Несие тәуекелі (жалғасы)

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің өзара есеп айырысулары, жалғасы 

Бұдан әрі көрсетілген кестеде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзара есеп айырысу мен ұқсас 

келісімдер туралы заңды түрде әрекет ететін бас келісімнің нысаны болып табылатын  қаржылық активтер 

мен қаржылық міндеттемелер ұсынылады: 

Қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте көрсетілген және жоғарыда көрсетілген кестеде ашылған 

қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің толық сомасы қаржылық жағдайы туралы 

шоғырланған есепте мынадай негізде бағаланады:

     клиенттерге берілген кредиттер – амортизацяланған  құн;

     «стрип»  пайызы бойынша кредиттік берешек – амортизацяланған  құн. 

Қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте өзара есеп айырысатын, бұрын көрсетілген кестеде 

ұсынылатын сома ұқсас негізде бағаланады.

Бұдан әрі кестеде қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте  ұсынылған қаржылық активтер мен 

қаржылық міндеттемелердің таза сомасы көрсетіледі, және бұрын көрсетілгендей 2013 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте  ұсынылған көрсеткіштер 

ұсынылды.

мың теңге

Қаржылық активтердің
/қаржылық міндеттеме-
лердің түрлері

Қаржылық 
жағдай туралы 
шоғырлан-
дырылған 
есептегі көрсет-
кіштер атауы 

Клиенттерге берілген
несиелер

27,549,853
Клиенттерге
берілген
несиелер

71,332,411

Өзара есептесу 

туралы ақпаратты 

ашу мәні болып 

табылмайтын 

қаржылық активтер

/қаржылық міндетте-

мелер

Таза сома

«Стрип» пайызы бойын-
ша несие берешегі

Ескерт-
пе

Қаржылық 
жағдай туралы 
шоғырлан-
дырылған есеп-
тегі баланстық 
құны  

98,882,264 11

-
Басқа 
міндеттемелер

(6,006,247)(6,006,247) 20

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

мың теңге

Қаржылық активтердің/ 
қаржылық міндеттемелердің 
түрлері

Қаржылық жағдай 

туралы шоғырланды

рылған есепте өзара 

есепке алынған 

қаржы лық активтер

дің/ қаржылық мін-

деттемелердің таныл-

ған толық сомасы 

Қаржылық жағдай 

туралы шоғырлан-

дырылған есепте 

қаржылық активтер

дің/ қаржылық 

міндеттемелердің 

таза сомасы

Қаржылық активтер

дің/ қаржылық 

міндетте мелердің 

танылған толық 

сомасы
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(г) Несие тәуекелі (жалғасы)

Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің өзара есеп айырысулары, жалғасы 

Бұдан әрі кестеде қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте  ұсынылған қаржылық активтер мен 

қаржылық міндеттемелердің таза сомасы көрсетіледі, және бұрын көрсетілгендей 2012 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдайы туралы шоғырланған есепте  ұсынылған көрсеткіштер 

ұсынылды.

Клиенттерге 
берілген
несиелер

35,321,554
Клиенттерге
берілген 
несиелер

16,150,538

«Стрип» пайызы 
бойынша несие 
берешегі 

51,472,092 11

- Басқа 
міндеттемелер

(897,465)(897,465) 20

(д)  Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі – бұл Топта қаржылық міндеттемелерді орындау бойынша қиындықтардың пайда болу 

тәуекелі, ақшалай қаражатты немесе басқа қаржылық активтерді беру арқылы іске асырылатын есеп 

айырысулар тәуекелдігі.  Өтімділік тәуекелі активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің сәйкессіздігі 

кезінде туындайды. Активтер мен міндеттемелердің өтеу мерзімі мен сыйақы мөлшерлемесі бойынша 

сәйкес келулер және/немесе бақыланатын үйлеспеулер өтімділік тәуекелдігін басқаруда негіздік сәт болып 

табылады. Жүргізілген операциялардың әртүрлілігі және олармен байланысты белгісіздіктер салдарынан 

активтерді өтеу мен міндеттемелер бойынша толық сәйкестік операцияның табыстылығын өсіретін 

мүмкіндік беретін қаржылық институттар үшін қалыпты тәжірибе болып табылмайды. Мұндай 

сәйкессіздіктер операцияның пайдалылығын өсіруге мүмкіндік береді, дегенмен, шығындардың туындауы 

тәуекелдігін өсіреді.

Топ оларды өтеу бойынша мерзімдердің келуіне қарай барлық міндеттемелерді орындау үшін қажетті 

ақшаның тұрақты болуын қамтамасыз ету мақсатында қажетті өтімділік деңгейін ұстайды. Тәуекелдікті 

басқару бойынша Топ саясаты Топ Басқармасымен қаралады және бекітіледі.

Топ шығарылған борыштық бағалы қағаздардан тұратын басқа банктерде ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

несиелерден тұрады, сонымен қатар өтімділікке қатысты кездейсоқ талаптарына жедел және шұғыл 

ауытқушылықсыз қабылдауға қабілетті болатын жоғары өтімділікті активтердің диверсификацияланған 

қоржынын диверсификациялау және тұрақты құрылымдық көздерді қаржыландыру көздеріне белсенді 

қолдау көрсетуге бағытталады.

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

мың теңге

Қаржылық активтердің
/қаржылық міндеттеме-
лердің түрлері

Қаржылық 
жағдай туралы 
шоғырлан-
дырылған 
есептегі көрсет-
кіштер атауы 

Таза сома Ескерт-
пе

Қаржылық 
жағдай туралы 
шоғырлан-
дырылған есеп-
тегі баланстық 
құны  

Өзара есептесу 

туралы ақпаратты 

ашу мәні болып 

табылмайтын 

қаржылық активтер

/қаржылық міндетте-

мелер
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(д)  Өтімділік тәуекелі (жалғасы)

Өтімділікті басқару бойынша Топ саясаты:
     өтімділік активтерінің қажетті деңгейі осы ақша ағымдарына байланысты негізгі валюта мен есеп айыры-

су бөлігінде ақша ағымдарын болжау;

     қаржы көздерінің әртараптандырылған құрылымын қолдау; 

· шоғырлану мен қарыз қаржысының құрылымын басқару ; 

· қарыз қаржысының есебінен қаржыландыру бойынша жоспарлар әзірлеу; 

· ақша ағымының үзілуі жағдайында қорғану шарасы ретінде еркін іске асыру мүмкіндігі бар өтімділігі

жоғары  активтер қоржындарын қолдау;  

· өтімділік пен тапсырылған қаржыландыру деңгейін қолдау бойынша кезектегі жоспарларды әзірлеу; 

·    заңды нормативпен белгіленген өтімділік көрсеткіштерінің сәйкестілігін бақылауды іске асыру. 

Келесі кестелер бұрынғы шартта белгіленген өтеу мерзімі күні Топтың қаржы міндеттемелері бойынша ақша 

қаражаттарының шоғырланбаған легінің таралуын көрсетеді. Осы кестеде көрсетілген ақшалай қаржының 

келу мен кетуінің сома көлемі қаржы міндеттемесі немесе теңгерімнен тыс міндеттемелер бойынша 

ақшалай қаржының келісілген шоғырланбаған легін көрсетеді. Осы берілген қаржы міндеттемелер 

бойынша Топ күткен ақшалай қаржы легінің осы талдаудан кәдімгідей  айырмашылығы болуы мүмкін.  

Өтімділік бойынша Топтың 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жайғасымы мынандай түрде 

болуы мүмкін:

Талап 
етілгенге 
дейін және 
1 айдан 
кем емес

1-ден 
3 айға 
дейін

1-ден  
5 айға 
дейін

5 жылдан 
аса

Ақшалай 
қаржы сома-
сы өлшемі-
нің келуі/
(кетуі)

Теңгерілім
құны

6-дан  
12 айға 
дейін

-1,256,602 - 83,935,907 6,633,340 104,807,1227,622,269 80,057,711

3 тен  
6 айға 
дейін

5,359,004

-- - 12,000,000 - 12,800,000400,000 9,666,887400,000

286,636245,250 29,166,392 9,091,980 40,417,7351,082,563 28,550,720544,914

47,925272,643 1,127,591 1,373,076 6,885,288119,331 5,803,3063,944,722

334,5611,774,495 126,229,890 17,098,396 164,910,1459,224,163 124,078,62410,248,640

мың теңге

Өнімсіз 
қаржылық 
міндеттеме 

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар 

Шығарылған субор-
динациялық борыштық 
бағалы қағаздар  

Басқа да тартылған 
қаржылар

Басқа да қаржылық 
міндеттемелер 

Жиынтығы

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



126

-345,250 - 45,952,618 8,082,927 63,408,7857,027,568 51,140,6252,000,422

-- - 5,875,612 - 6,276,172200,280 4,473,652200,280

293,150- 30,864,948 9,101,000 45,786,7282,871,587 30,701,6472,656,043

8,47489,017 - - 97,491- 97,491-

(д)  Өтімділік тәуекелі (жалғасы)

Өтімділік бойынша Топтың 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жайғасымы мынандай түрде 

болуы мүмкін:

-- 2,951,358 - 2,951,358- 2,951,358-

301,624434,267 85,644,536 17,183,927 118,520,53410,099,435 89,364,7734,856,745

Кестеде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 

есепте танылған  сомаларды өтеу мерзімі бойынша талдауы көрсетілген.

1 айдан
кем емес

1-ден 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 
дейін

1-ден 5 жыл-
ға дейін

5 жылдан 
аса

Өтеу 
мерзімінсіз

АКТИВТЕР

Барлығымың теңге

Ақша қаражаты және ақша 
қаражатының баламасы

Банктегі және басқа қаржы  

институттарындағы шоттар 

мен депозиттер

Сатуға арналған 
қолдағы бар 
қаржы активтері 

Клиеттерге берілген 
несиелер 

Өтеу мерзіміне дейінгі
ұсталған инвестициялар

Ағымдағы салық активтері

8,546,337 - - -- 8,546,337-

51,657 4,100,000 - -12,424,500 17,581,1571,005,000

184,870 5,062,249 3,657,049 -57,695 8,992,96031,097

1,185,283 28,018,000 63,394,374 -5,117,850 98,882,2641,166,757

28,493 7,363,502 2,247,210 -773,269 10,422,79610,322

- - - 810,316- 810,316-

Өзара есептесу 
арқылы орындалған  
туынды қаржылық 
міндеттеме

Жиынтығы

Талап 
етілгенге 
дейін және 
1 айдан 
кем емес

1-ден 
3 айға 
дейін

1-ден  
5 айға 
дейін

5 жылдан 
аса

Ақшалай 
қаржы сома-
сы өлшемі-
нің келуі/
(кетуі)

Теңгерілім
құны

6-дан  
12 айға 
дейін

3 тен  
6 айға 
дейін

мың теңге

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар 

Шығарылған субор-
динациялық борыштық 
бағалы қағаздар  

Басқа да тартылған 
қаржылар

Басқа да қаржылық 
міндеттемелер 

Өнімсіз 
қаржылық 
міндеттеме 

Өнімсіз 
қаржылық 
міндеттеме 
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(д)  Өтімділік тәуекелі (жалғасы)

 мың теңге 

 Негізгі қаржы

Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

- - - 1,645,998- 1,645,998-

- 1,418,827 1,418,827

Кейінге қалдырылған
салықтық актив

- 2,033,764 2,033,764

Басқа активтер 434,074 - - 1,826,1781,451,015 3,752,18540,918

Активтер жиынтығы 10,430,714 44,543,751 69,298,633 7,735,08319,824,329 154,086,6042,254,094

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар 885,553 63,865,850 6,125,950 -9,180,358 80,057,711-

Шығарылған 
субординациялық борыш-
тық бағалы қағаздар

- 9,469,109 - -- 9,666,887197,778

Басқа да тартылған 
қаржылар   

- 25,172,950 3,143,295 -234,475 28,550,720-

Басқа міндеттемелер 343,128 463,955 1,076,477 -75,333 6,006,2474,047,354

Басқа міндеттемелер 1,228,681 98,971,864 10,345,722 -9,490,166 124,281,5654,245,132

2013 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойын-
ша таза жайғасым 

9,202,033 (54,428,113) 58,952,911 7,735,08310,334,163 29,805,039(1,991,038)

2012 жылғы 31 желтоқсанда-
ғы жағдай бойынша таза жай-
ғасым, қайта есептелінген 

14,144,537 (52,360,831) 39,961,155 2,747,9619,040,825 16,041,5302,507,883

- ---

- ---

Кестеде 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 

есепте танылған  сомаларды өтеу мерзімі бойынша талдауы көрсетілген:

Қайта есептелінген

Ақша қаражаты және ақша 
қаражатының баламасы

13,826,675 - - -- 13,826,675-

Банктегі және басқа қаржы  
институттарындағы  шоттар 
мен депозиттер 

1,017,332 6,770 - -9,439,750 12,521,2132,057,361

Сатуға арналған 
қолдағы бар 
қаржы активтері 

139,311 3,062,887 5,707,225 -1,306,185 10,242,19826,590

Кленттерге берілген
кредиттер

209,829 12,251,741 36,593,390 -1,991,502 51,472,092425,630

Өтеу мерзіміне дейінгі 
ұсталған инвестициялар 104,337 5,235,920 4,952,619 -524,705 10,821,2563,675

Ағымдағы салық активтері - - 628,864 -- 628,864-

Негізгі қаржы - - - 2,016,148- 2,016,148-

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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1 айдан
кем емес

1-ден 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 
дейін

1-ден 5 жыл-
ға дейін

5 жылдан 
аса

Өтеу 
мерзімінсіз

Барлығы

1 айдан
кем емес

1-ден 3 
айға дейін

3 айдан 
1 жылға 
дейін

1-ден 5 жыл-
ға дейін

5 жылдан 
аса

Өтеу 
мерзімінсіз

Барлығы
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22. Тәуекелді басқару (жалғасы)

(д)  Өтімділік тәуекелі (жалғасы)

1 айдан 
кем емес

1 ден 
3 айға дейін

3 айдан 
1 жылға 
дейін

1-ден 5 
жылға дейін

5 жылдан 
аса

Өтеу 
мерзімінсіз

Барлығы
Қайта есептелінген 

мың теңге

Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

- - - 663,719- 663,719-

Кейінге қалтырылған 
салықтық актив

- - 2,424,963 -- 2,424,963-

Сатуға арналған 
активтер

- - - -1,337,929 1,337,929-

Басқа активтер 53,663 63,188 4,606 68,09451,275 251,22010,394

Активтер жиынтығы 15,351,147 20,620,506 50,311,667 2,747,96114,651,346 106,206,2772,523,650

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар 318,398 37,962,104 7,431,702 -5,428,421 51,140,625-

Шығарылған субордина-
циялық борыштық 
бағалы қағаздар

- 4,375,737 - -97,915 4,473,652-

Басқа да тартылған 
қаражаттар

- 27,692,138 2,918,810 -84,185 30,701,6476,514

Кезең үшін пайда немесе 
шығын құрамында 
көрсетілген өзгерістердің 
әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржылық 
міндеттемелер

- 2,951,358 - -- 2,951,358-

Басқа міндеттемелер 888,212 - - -- 897,4659,253

Міндеттемелер жиын-
тығы, қайта есептелінген  1,206,610 72,981,337 10,350,512 -5,610,521 90,164,74715,767

2012 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойын-
ша таза жайғасым 

14,144,537 (52,360,831) 39,961,155 2,747,9619,040,825 16,041,5302,507,883

2011 жылғы 31 желтоқсанда-
ғы жағдай бойынша тазажай-
ғасым, қайта есептелінген 

6,032,475 (28,043,071) 32,368,291 3,036,590158,978 17,481,6073,928,344

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



129

23. Капиталды басқару

2 0 0 3  ж ы л ғ ы   2 5  ш і л д е д е г і  № 2 5 4  Қ Р Ұ Б  

Басқармасының қаулысымен Компанияға  қаржы 

агенттігі мәртебесі берілді, сондықтан капитал 

деңгейіне қойылатын нормативтік талаптар ҚРҰБ-

ымен белгіленеді. 

Компания ипотекалық  компания үшін капитал 

ретінде  нормативтік актілермен анықталған 

капитал ретіндегі мына баптарды анықтайды:

 

Жай акциялар, эмиссиялық кіріс, нормативтік 

таратылмаған пайда/алдынғы кезеңдер мен оларға 

қарсы пайда болған резервтертен жиналған 

залалдар, материалдық емес  активтер мен есептегі 

жылғы нормативтік залалдарды қоспағанда, 

айрықша акциялар (жай акциялар түрінде 

акционер капиталынан  15% шегінде ) түрінде 

акционерлік  капиталдан тұратын  1 деңгейлі 

капитал.

2 деңгейлі капитал жалпы капиталды есептеу үшін 

талап етіледі және есептегі жылдың нормативтік 

табысынан, қайта бағалау бойынша резервтерден, 

айрықша акциялардан(жай акциялар түрінде 

акционер капиталынан  15% -ынан асатын көлемде)  

мамандандырылған  субординациялан-ған  

міндеттемелер мен  тәуекелдігін қоса алғанда 

активтердің 1.25%-ынан асатын мөлшерде ұжымдық 

құнсыздану резервінен тұрады. 

Басқа да әртүрлі шектеулер мен біліктілік өлшемдері 

жоғарыда көрсетілген капитал базасының элемент-

теріне қолданылады.  

ҚРҰБ белгіленген қолданыстағы талаптарға сәйкес 

ипотекалық  компаниялар төмендегілерді қолдауы 

қажат:  

1 деңгейлі капиталының жалпы нормативтік 

белгіленген  активіне қатысы (k1);

1 деңгейлі капиталының тәуекелдікті қоса 

алғандағы өлшенетін активтер сомасына және 

шартты міндеттемелерге қатысы  (k1-2);

жалпы капиталдың тәуекелдікті қоса алғандағы 

өлшенетін активтер сомасына және шартты 

міндеттемелерге және операциялық тәуекелдің 

сандық көрсеткішіне  қатысы   (k1-3).

2013 ж.
мың теңге

Қайта есеп-

телінген 2012 ж.

мың теңге

1 деңгейлі капитал

Акционерлік капиталы 41,335,139 26,335,239 26,335,239

Жалпы резервтері 2,734,447 2,630,820 2,630,820

Қосымша төленген капитал 5,822,856 6,998,161 6,998,161

Материалдық емес активтер - (390) (4,156)

Нормативтік  белгіленген жинақталған залалдар (20,355,957) (19,526,211) (18,681,376)

1 деңгейдегі капиталдың барлығы 29,536,485 16,437,619 17,278,688

2 деңгейдегі капитал 

Сатуға арналған қолдағы бар қаржы активтерін 
қайта бағалау бойынша резервтер

(465,207) (340,097) 198,763

Шығарылған субординациялық 
борыштық бағалы қағаздар

7,575,287 2,440,773 -

ҚРҰБ талаптарына сәйкес бір жылға 
арналған таза табыс

745,028 - -

2 деңгейдегі капиталдың барлығы 7,855,108 2,100,676 198,763

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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2013 ж.
мың теңге

Қайта есеп-

телінді 2012 ж.

мың теңге

Еншілес кәсіпорындардағы инвестициялар 554,291 554,291 -

Капитал жиынтығы 36,837,302 17,984,004 17,477,451

Қайта есеп-

телінді 2011 ж.

мың теңге

Нормативтік белгіленген активтердің жиынтығы 154,126,414 105,635,461 92,187,755

Кредиттік тәуекелдікті қоса алғандағы
өлшенетін активтер және шартты міндеттемелер

130,430,787 91,380,214 79,894,934

Коэффициент k1 19% 16% 19%

Коэффициент k1-2 23% 18% 22%

Коэффициент k1-3 28% 20% 22%

Компания жасалған түзетулермен алдыңғы кезеңдегі капиталдың жеткіліктілік есептеу көрсеткіштерін 

реттеуші органдарға қайта ұсынған жоқ. Қайта ұсыну талаптарды орындауға әсерін тигізбейді.

2013 жылғы және 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияға қолданылған 

коэффициенттердің ең төменгі деңгейі, мынаны құрайды: 

k1 – 6%
k1-2 – 6%
k1-3 – 12%. 

24. Шартты міндеттемелер

(а) Сақтандыру

Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметі нарығы даму жолында, сондықтан басқа елдерде 

қолданылатын сақтандыру түрлеріне Қазақстан әлі жете қойған жоқ. Топ өзінің өндірістік ғимараттарын, 

өндірістің тоқтауына байланысты залалдардан, немесе апат не Топ қызметтеріннің салдарынын 

жылжымайтын объектісіне немесе қоршаған ортаға келтірілген зияндарға байланысты үшінші тараптар 

алдында туындаған міндеттемелерге қатысты сақтандыруды толық сақтай алмайды. Топ барабар 

сақтандыруды жабу мүмкіндігі  болмайынша белгілі бір активтерді жоғалту немесе бұзып алу қаупі бар, бұл 

Топ қызметі мен қаржылық жағдайына біршама әсерін тигізуі мүмкін. 

(б) Сотта талқылану

Топ нарықта өз қызметін іске асыру барысында әртүрлі заң шағымдарымен кездеседі.  Топ басшылығы сот 

талқылауы нәтижесінде пайда болған міндеттемелердің соңғы өлшемі (мұндайлар бар болған жағдайда) 

болашақта Топ қызметінің нәтижелері қаржы жағдайларына айтарлықтай теріс әсерін тигізбейді деп 

жобалайды. 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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23. Капиталды басқару
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24. Шартты міндеттемелер, жалғасы

(в) Қазақстандағы шартты нарықтық міндеттемелер 

Қазақстанның жаңа салық жүйесі  заң нормаларының, ресми түсіндірулерімен және сот шешімдерінің жиі 

өзгеруімен, түсініксіз және қарама-қайшылығы бар әр түрлі салық органдарымен кейде бірнеше рет 

талқылауға түсетін жиі өзгертулердің кесдесумен сипатталады. Салықтардың дұрыс аударылуына қатысты 

тексерулер және зерттеулермен ірі айыппұлдар мен өсімақы есептеуге құқы бар реттеуші органдар 

айналысады. Есептік кезең ішінде салықтардың дұрыс есептелуі кейінгі бес күнтізбелік жыл ішінде тексерілуі 

мүмкін; дегенмен кейбір жағдайларда бұл мерзім ұзартылуы мүмкін. Қазақстан Республикасында өткен 

жақындағы оқиғалар  салық органдары түсінік беру мен салық заңын қабылдау кезінде салық органдары 

қатал позиция ұстайтынын куәландырады.  

Бұл жағдайлар Қазақстан Республикасында салық тәуекелдіктері басқа елдерге қарағанда жоғары екендігін 

көрсетеді. Топ басшылығы қолданылатын салық заңдарын, нормативтік талаптар мен сот шешімдерін өзінің 

қабылдауына негіздей отырып басшылық салық міндеттемелері толығымен көрсетілген деп есептейді. 

Дегенмен, әртүрлі реттеуші органдармен салық заңнамасын түсіндіруде ерекшеліктер болуы мүмкін 

фактілерді назарға ала отырып, реттеуші органдар тарапынан Топқа ықпал етудің мәжбүрлеу шараларын 

қолданғанда Топтың қаржылық жағдайына олардың әсері айтарлықтай болуы мүмкін.  

25. Байланыстағы тараптар арасындағы 

операциялар

(a) Басқарма  және Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен жасалатын  операциялар  

«Қызметкерлерге сыйақыға кететін шығындар» бабына енгізілген сыйақының жалпы мөлшері (6-ескертуге 

қараңыз), мынадай түрде берілуі мүмкін:

2013 ж. мың теңге 

Басқарма мүшелері

2012 ж. мың теңге 

199,436 74,525

Директорлар  кеңесі мүшелері 15,425 9,388

214,861 83,913

Көрсетілген сома Басқарма  мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің ақшалай емес сомасын құрайды. 

2013 жылғы және 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма  мүшелері мен Директорлар 

кеңесі мүшелерінің шоттағы қалдықтары және операциялар бойынша орташа пайыздық мөлшерлемесі 

мынаны құрайды:

2013 ж.
мың теңге

2012 ж.
мың теңге

Орташа 
пайыздық 
мөлшер-
лемесі, %

Қаржы жағдайы туралы 
шоғырландырылған есебі

Клиенттерге берілген несиелер 54,090 80,378 7.76.86

Орташа 
пайыздық 
мөлшер-
лемесі, %

Басқа міндеттемелер 50,985 - --

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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25. Байланыстағы тараптар арасындағы 

операциялар, жалғасы

(а) Басқарма  және Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен жасалатын  операциялар, 

жалғасы 

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің 

қатысуымен жасалатын  операциялар бойынша пайда мен залалдар құрамына енетін сомалар  

төмендегідей түрде ұсынылады:

2013 ж. мың теңге

Пайыздық кіріс

2012 ж. мың теңге

3,680 4,497

Пайда мен залал

(б) Басқа да байланыстағы тараптардың қатысуымен жасалатын операциялар  

Басқа да байланыстағы тараптарға «Бәйтерек және оның еншілес кәсіпорындары (әрі қарай бірігіп 

«Бәйтерек Тобы» аталынып)», Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мен басқа мемлекеттік 

кәсіпорындар кіреді.  

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ұсынылған сомалар басқа да байланыстағы тараптармен 

операциялар бойынша қаржы жағдайы туралы есебіне, табыс пен пайда туралы есебіне және жинақталған 

кіріс туралы есепке енгізілген:  

2013 ж.
мың теңге

2012 ж.
мың теңге

2013 ж.
мың теңге

Пайда мен залалдар туралы 
шоғырландырылған есеп

Пайыздық кіріс 31,572 132,023 241,637 406,403

2012 ж.
мың теңге

Пайыздық шығыс  (1,587,612) (217,448) (2,396,691) (2,105,865)

Байтерек
тобы

Қаржы 
Министрліг

Мемлекеттік 
мекемелер

Мемлекеттік 
мекемелер

Құнсыздануды қалпына келтіру 27,920 - 46,319 -

Шетел валютасы операцияларынан 
кеткен таза шығын

(112,829) - --

Басқа пайда - - 931-

Жалпы және әкімшілік шығындар (12,558) (110,364) (108,530)(179,859)

Табыс салығы бойынша үнемдеу - 2,448,484 -784,106

Кіріс жиынтығы туралы 
шоғырландырылған есеп

Басқа шоғырлан
дырылған жиынтық кіріс

Сатуға арналған қолда бар 
қаржы активтерінің әділ
құнының таза өзгертулері 

- (138,784) -480,930

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 



133

25. Байланыстағы тараптар арасындағы 

операциялар, жалғасы

(б) Басқа да байланыстағы тараптардың қатысуымен жасалатын  операциялар  

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да байланыстағы тараптардың қатысуымен 

жасалатын  операциялар  бойынша шоттағы қалдықтар мынаны құрады:

Байтерек тобы

Банктердегі шоттар мен депозиттер - 207,851 7.3-

Мемлекеттік мекемелер

Cатуға арналған қолдағы 
бар қаржы активтері

 381,636 1,423,056 6.19.96

мың теңге
Орташа пайыз-
дық мөлшер-
лемесі, %

мың теңге
Орташа пайыз-
дық мөлшер-
лемесі, %

Өтеу мерзіміне дейінгі 
ұсталынған инвестициялар

 - 2,047,326 2.8-

Кейінге қалдырылған салықтық актив - 2,033,764 --

Ағымдағы салық активі - 810,316 --

Басқа активтер 48,000 10,392 --

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар

30,075,308 18,494,274 9.59.5

Шығарылған субординациялық 
борыштық бағалы қағаздар

- 97 10.0-

Басқа да қарыз қаражаттары - 3,143,420 8.0-

Баксқа міндеттемелер - 9,651 --

Сатуға арналған қолдағы бар 
қаржы активтерін қайта бағалау 
бойынша  резерв

- (110,724) --

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа да байланыстағы тараптардың қатысуымен 

жасалатын операциялар  бойынша шоттағы қалдықтар мынаны құрады:

Қаржы Министрлігі

- 3,919,493 7.0-

Мемлекеттік мекемелер

мың теңге
Орташа 
пайыздық 
мөлшерлеме, %

мың теңге

Қайта есептелінген

1,380,457 357,501 6.42.9

2,081,120 - -3.5

2,424,963 - --

628,864 - --

1,794 119,636 --

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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Банктердегі шоттар мен депозиттер

Cатуға арналған қолдағы 
бар қаржы активтері

Өтеу мерзіміне дейінгі 
ұсталынған инвестициялар

Кейінге қалдырылған салықтық актив

Ағымдағы салық активі

Басқа активтер 

Орташа 
пайыздық 
мөлшерлеме, %
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25. Байланыстағы тараптар арасындағы 

операциялар, жалғасы

(б) Басқа да байланыстағы тараптардың қатысуымен жасалатын  операциялар  

Қаржы Министрлігі

- 18,826,919 11.4-

Мемлекеттік мекемелер

- 89 12.0-

2,918,936 - -8.0

22,626 1,450 --

(270,604) - --

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ жеке тұлғаларға берілген 60 күннен көп мерзімі өткен, 

жалпы сомасы 9,713,937 мың теңгені (2012 жылғы 31 желтоқсанда: 6,876,151 мың теңге) құрайтын сатып 

алынған қарызды өндіріп алу туралы шартына сәйкес мемлекеттік банкке кері сатып алуға құқығы бар. 

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

мың теңге
Орташа пайыз-
дық мөлшер-
лемесі, %

мың теңге
Орташа пайыз-
дық мөлшер-
лемесі, %

Қайта есептелінген

Шығарылған борыштық 
бағалы қағаздар

Шығарылған субординациялық 
борыштық бағалы қағаздар

Басқа да қарыз қаражаттары

Баксқа міндеттемелер 

Сатуға арналған қолдағы бар 
қаржы активтерін қайта бағалау 
бойынша  резерв
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26. Қаржылық активтер және міндеттемелер:  
әділ құн және есептелген жіктеулер
(a)  Есептелген жіктеулер және әділ құны

Кестеде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы қаржы активтері мен міндеттемелерінің теңгерімі және әділ құны 

көрсетілген:

Өтеу 
мерзіміне 
дейін 
ұсталын-
ғандар

Кредиттер
мен деби-
торлық 
берешек

Барлық 
теңгерілім 
құны

Әділ құнБасқалары, 
амортиза-
цияланған 
құн бойын-
ша есеп-
телген

- 8,546,337 8,546,337 8,546,337-

Сатуға 
арналған
қолда 
бары

-

- 17,581,157 17,581,157 17,581,157--

-- 8,992,960 8,992,960-8,992,960

- 98,882,264 98,882,264 98,318,822--

-2,047,326 - 2,047,326 1,951,564--

-8,375,470 - 8,375,470 7,850,173--

- 1,867,886 1,867,886 1,867,886--

10,422,796 126,877,644 146,293,400 145,108,899-8,992,960

-- - 80,057,711 81,823,97680,057,711-

-- 9,666,887 9,858,2809,666,887-

-- - 28,550,720 28,550,72028,550,720-

-- - 5,803,306 5,803,3065,803,306

-- - 124,078,624 126,036,282124,078,624

мың теңге 

Ақшалай қаржы және ақшалай қаржы  
баламалары 

Банктегі және басқа қаржы  институт-
тарындағы  шоттар мен  депозиттер

Сатуға арналған қолдағы бар қаржы 
активтері 

Клиенттерге берілген кредиттер

Өтеу мерзіміне дейінгі 
ұсталынған инвестициялар 

Мемлекеттік облигациялар

Корпоративтік облигациялар

Басқа да қаржы активтері

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

Шығарылған субординациялық 
борыштық бағалы қағаздар

Басқа да тартылған қаражаттар

Басқа қаржылық міндеттемелер

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту
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(a)  Есептелген жіктеулер және әділ құны  (жалғасы)

Кестеде 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржы активтері мен міндеттемелерінің теңгерімі 

және әділ құны көрсетілген:

Әділ құны 
бойынша 
бағалана-
тын

Сатуға 
арналған
қолда 
бары

Басқалары, 
аморти-
зациялан-
ған құн 
бойынша  
есептелген

Әділ
құн

Кредиттер  
мен деби-
торлық
берешек 

-- - - 13,826,67513,826,675 13,826,675

Өтеу 
мерзіміне 
дейін 
ұсталын-
ғандар

-

-- - - 12,521,21312,521,213 12,521,213-

- 10,242,198 - 10,242,198- 10,242,198-

-- - - 51,472,09251,472,092 53,442,216-

-- - - -- --

-- - - 2,081,119- 1,934,9052,081,119

-- - - 8,740,137- 8,404,0088,740,137

-- - - 7- 7-

-- 10,242,198 - 98,883,44177,819,980 100,371,22210,821,256

-- - 51,140,625 51,140,625- 54,766,642-

- - 4,473,652 4,473,652- 5,009,784-

-- - 30,701,647 30,701,647- 30,701,647-

2,951,358 - - 2,951,358- 2,951,358-

мың теңге 

Ақшалай қаржы және 
ақшалай қаржы  бала-
малары 

Банктегі және басқа 
қаржы  институт-
тарындағы шоттар 
мен депозиттер

Сатуға арналған
қолда бар қаржы
активтері

Клиенттерге берілген
кредиттер

Өтеу мерзіміне дейін-
гі ұсталынған инвес-
тициялар

Мемлекеттік 
облигациялар

Корпоративтік 
облигациялар

Басқа да қаржы  
активтері

Шығарылған субор-
динациялық борыш-
тық бағалы қағаздар 

Шығарылған субор-
динациялық борыш-
тық бағалы қағаздар 

Басқа да тартылған
қаражаттар

Пайда немесе 
шығын құрамында 
көрсетілген 
өзгерістердің әділ 
құны бойынша 
бағаланатын 
қаржылық 
міндеттемелер

Басқа қаржылық
міндеттемелер

-- - 97,491 97,491- 97,491-

Сатуға 
арналған

-

-

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

- 2,951,358 - 86,413,415 89,364,773- 93,526,922-

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 

26. Қаржылық активтер және міндеттемелер:  
әділ құн және есептелген жіктеулер жалғасы) (

Барлық 
теңгерілім
құны
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26. Қаржылық активтер және міндеттемелер:  
әділ құн және есептелген жіктеулер жалғасы) (
(a)  Есептелген жіктеулер және әділ құны  (жал-

ғасы)

Әділ құнды бағалау активтерді сату кезінде 

алынатын және  бағалау күнгі  нарыққа 

қатысушылар арасындағы ұйымдастырылған 

нарықта іске асатын операциялар жағдайында 

міндеттемелерді беру кезінде төленетін бағаны 

анықтауға бағытталған. Сонымен қатар белгісіздік 

пен субъективтік көзқарастарды есепке ала 

отырып, әділ құн активтерді тез арада сату немесе 

міндеттемелерді беру аясында жүзеге асатын 

сияқты түсінік берілуге тиісті емес.

Белсенді нарықта айналысқа түсетін қаржылық 

активтер мен қаржылық міндеттемелердің әділ 

құны нарықтық баға белгілеу немесе дилерлік 

бағаға негізделеді. Топ басқа да бағалау әдістерін 

пайдалана отырып, Топтың барлық қаржы 

құралдарының әділ құнын анықтайды. 

Бағалау әдістерінің мақсаты активтерді сату кезінде 

алынатын және  бағалау күнгі  нарыққа 

қатысушылар арасындағы ұйымдастырылған 

нарықта іске асатын операциялар жағдайында 

міндеттемелерді беру кезінде бағаға әсер ететін 

әділ құнды бағалау тәсілдерінің жетістігі болып 

табылады. 

Бағалау әдістеріне  осы ағымдағы сәтке таза 

жеткізілген құн мен ақшалай қаржы легін 

дисконттау, таныс нарықтық баға белгілеуге 

қатысты ұқсас құралдармен салыстыру үлгілері, 

сондай-ақ басқа да баға белгілеу үлгілері кіреді. 

Бағалау үшін қолданылатын талқылау мен 

мәліметтерге тәуекелсіз және базалық  пайызсыз 

мөлшерлемелер, кредит  спрэдтері және 

дисконттық мөлшерлемені  бағалау үшін 

пайдаланылатын басқа да түзетулер, акциялар мен 

облигациялардың бағасын белгілеу, валюта 

бағамдары,  қор индекстері, сонымен қатар күтілген 

баға ауытқулары және оларды салыстыру кіреді. 

Бағалау әдістері  нарықтың тәуелсіз қатысушы-

ларымен анықталатын есеп берілетін күнгі жағдай 

бойынша қаржы құралдарының құнын көрсететін 

әділ құнды анықтауға бағытталған.

Компания тек қана жалпыға бірдей қол жетерлік  

мәліметтерді пайдаланатын және басшылықтың 

талқылау мен бағалауын талап етпейтін пайыздық 

және валюталық айырбастар сияқты стандарты 

және жай қаржы құралдарының әділ құнын анықтау 

үшін кеңінен таралған соделдерді пайдаланады.  

Моделдер үшін бақылаудағы баға белгілеу мен 

шығатын мәліметтер әдетте борыштық және үлестік 

бағалы қағаздар нарығында айналдыру үшін, 

биржада айналатын туынды құралдар үшін нарықта 

қолжетімді. 

Топ кейбір күрделі қаржы құралдары үшін өзінің 

бағалау үлгілерін пайдаланады. Осы моделдерде 

қолданылатын кейбір немесе мәні бар барлық 

мәліметтер жалпыға бірдей қол жетерлік нарықтық 

мәліметтер болып табылмауы мүмкін емес және 

нарықтық баға белгілеуден туындайтын мәліметтер, 

не бағалау болып табылады. Байқалмайтын нарық-

тық мәліметтерді пайдалануда негіз болып табыла-

тын бағалау құралдарына мысал ретінде кейбір 

несиелер және олар үшін белсенді нарық болмай-

тын бағалы қағаздар жатады. 

Әділ құнды бағалау  қаржы құралы бір біріне тәуелсіз 

тараптармен осындай мәміле жасағысы келетін 

бәрімен жан жақты таныс өзара тәжірибе алмасқан 

қаржы құралдары бойынша тура анықтама беруге 

бағытталған. Сонымен қатар анық емес және 

субъективті түрде бағаланбау себептері бойынша 

әділ құн активтердің іске асуының немесе 

міндеттемелердің  жай болуы мүмкін болатын құн 

ретінде қаралуы тиіс.
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(б)  Әділ құнның сатылап бағалануы

Топ осы көрсетілген бағалауды құрастыруда маңызды болып есептелген маңызды мәліметтер әділ құнның 

сатылап бағалануын пайдаланумен қаржы жағдайы туралы есепте көрсетілген қаржы құралдарының әділ 

құнын бағалайды.   

1-деңгей: сәйкес қаржы құралдарына қатысты белсенді нарықта (түзетілмеген) баға белгілеу. 

2-деңгей: Нарықтық мәліметтер негізінде бағалау әдістері, тікелей қолжетімді (баға белгілеу бойынша) 

немесе жанама түрде (яғни баға белгілеуден шығатын). Бұл санатқа мыналарда бағаланған құралдар енеді: 

ұқсас құралдар үшін белсенді нарықтағы нарықтық бағалау, белсенді ретінде немесе бағалау әдістері ретінде 

қаралмайтын нарықтағы ұқсас немесе балама құралдар үшін нарықтық бағалау, барлық пайдаланылатын 

деректер олар тікелей немесе тікелей емес байқалатын нарықтық деректерге негізделеді.  

3-деңгей: Бағалау әдістері бақылауға алынбайтын нарықтық мәліметтерге негізделген. Бұл санатқа 

бақылауға алынатын нарықтық мәліметтерге негізделмегендіктен ақпараттарды пайдаланумен 

бағаланатын құралдар кіреді, сонымен қатар, мұндай бақылауға алынбайтын мәліметтер құралдарды 

бағалауға маңызды әсерін тигізеді. Бұл санатқа бақылауға алынбайтын маңызды түзетулер мен құралдар 

арасындағы айырмашылықтарды көрсету үшін талап етілетін ұқсас құралдар үшін баға белгілеу негізінде 

бағаланатын құралдар енеді. 

Кестеде әділ құнды сатылап бағалау деңгейі бөлігінде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ 

құн туралы көрсетілетін қаржы құралдарының талдауы келтіріледі. Сомалар қаржы жағдайы туралы 

шоғырландырылған есепте көрсетілген сомаға негізделеді.

2 деңгей 
мың теңге

Сатуға арналған қолдағы бар қаржы активтері   8,992,960   8,992,960 

Қаржылық активтер

Барлығы
мың теңге

  8,992,960     8,992,960 

Кестеде әділ құнды сатылап бағалау деңгейі бөлігінде 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ 

құн туралы көрсетілетін қаржы құралдарының талдауы келтіріледі. Сомалар қаржы жағдайы туралы 

шоғырландырылған есепте көрсетілген сомаға негізделеді.

3 деңгей
мың теңге

Кезең үшін пайда немесе шығын құрамында 
көрсетілген өзгерістердің әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржылық активтер

  -   7

Қаржылық активтер

Барлығы
мың теңге

  2,951,358     2,951,358

2 деңгей 
мың теңге

  7

  -

Сатуға арналған қолдағы 
бар қаржы активтері

Қаржылық міндеттемелер

Кезең үшін пайда немесе шығын құрамында 
көрсетілген өзгерістердің әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржылық міндеттемелер

  -   10,242,198  10,242,198

  -   10,242,20510,242,205

  2,951,358   2,951,358  -
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(б)  Әділ құнның сатылап бағалануы, жалғасы

Топтың 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ құнын бағалау байқалатын бейнарықтық 

деректерді пайдаланылатын бағалау әдістеріне негізделетін  қандай да болмасын қаржы құралдары жоқ.

Әділ құнды сатылап бағалаудың 3 деңгейіндегі  әділ құнды сатылап бағалауға қатысты 2013 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған бір жылға арналған  салыстыру келтірілген. Сомалар қаржы жағдайы туралы 

шоғырландырылған есепте көрсетілген сомаға негізделеді:

Жағдай бойынша жыл басындағы қалдық   2,951,358

3-деңгей
Кезең үшін пайда мен шығын 
құрамында көрсетілетін өзгерістердің 
әділ құны бойынша бағаланатын 
қаржылық құралдар – туынды 
міндеттемелер 

    (2,951,358)

Келесі кестеде әділ құнды сатылап бағалаудың 3 деңгейіндегі  әділ құнды сатылап бағалауға қатысты 2012 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған бір жылға арналған  салыстыру келтірілген. Сомалар қаржы жағдайы 

туралы шоғырландырылған есепте көрсетілген сомаға негізделеді:

мың теңге

Өтелген қарыздар

    -Жағдай бойынша жыл соңындағы қалдық

Сатуға арналған 
қолдағы бар 
қаржылық актив-
тер– қаржылық 
құралдар

Жыл басындағы қалдық   306,478   2,897,804

Кезең үшін пайда мен
 шығын құрамында 
көрсетілетін өзгерістердің 
әділ құны бойынша 
бағаланатын қаржылық 
құралдар – туынды міндет-
темелер  

3-деңгей

мың теңге

Пайда немесе залалдар құрамында танылған 
пайда немесе залалдар жиынтығы:

   пайыздық кіріс   45,201   -

   құнсыздануды қалпына келтіру   46,319   -

   шетел валютасы операциясынан 
   түсетін таза пайда 

  -   (242,748)

   кезең үшін пайда мен шығын құрамында 
   көрсетілетін өзгерістердің әділ құны бойынша 
   бағаланатын қаржылық құралдар операциясынан 
   кететін таза шығын

  -   296,302

Есептеулер   (36,120)   -

3-деңгейден 2-деңгейге аудармасы   (361,878)   -

Жыл соңындағы қалдық   -   2,951,358
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26. Қаржылық активтер және міндеттемелер:  
әділ құн және есептелген жіктеулер, жалғасы)(
(б)  Әділ құнның сатылап бағалануы, жалғасы

Кестеде әділ құнды сатылап бағалау деңгейі бөлігінде 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ 

құн туралы көрсетілетін қаржы құралдарының талдауы келтіріледі:

Активтер

2 деңгей 3 деңгей 

Ақшалай қаржы және ақшалай 
қаржы  баламалары 

8,546,337 8,546,337 8,546,337-

Банктегі және басқа қаржы  институт-
тарындағы  шоттар мен депозиттер 

17,581,157 17,581,157 17,581,157-

Клиенттерге берілген кредиттер 98,318,822 98,318,822 98,882,264-

Өтеу мерзіміне дейінгі 
ұсталынған инвестициялар

9,456,182 9,801,737 10,422,796345,555

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 81,823,976 81,823,976 80,057,711-

мың теңге

Міндеттемелер

9,858,280 9,858,280 9,666,887-

28,550,720 28,550,720 28,550,720-

Кестеде әділ құнды сатылап бағалау деңгейі бөлігінде 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша әділ 

құн туралы көрсетілетін қаржы құралдарының талдауы келтіріледі:

Активтер

2 деңгей  3 деңгей 
Әділ 
құнының
барлығы

Әділ 
құнының
барлығы

Ақшалай қаржы және ақшалай 
қаржы  баламалары 

13,826,675 13,826,675 13,826,675-

Банктегі және басқа қаржы институт-
тарындағы  шоттар мен депозиттер 

12,521,213 12,521,213 12,521,213-

Клиенттерге берілген кредиттер 53,442,216 53,442,216 51,472,092-

Өтеу мерзіміне дейінгі 
ұсталынған инвестициялар

9,987,125 10,338,913 10,821,256351,788

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 54,766,642 54,766,642 51,140,625-

мың теңге

Міндеттемелер

Шығарылған субординациялық 
борыштық бағалы қағаздар 

5,009,784 5,009,784 4,473,652-

Басқа да тартылған қаражаттар 30,701,647 30,701,647 30,701,647-
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Әділ 
құнының
барлығы

Әділ 
құнының
барлығы

Шығарылған субординациялық 
борыштық бағалы қағаздар 
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27. Сегменттілік есептілік

Топ операциялары  жоғары интеграцияланған және ХҚЕС 8 «Сегменттік есептілігіне» сәйкес біртұтас бизнес-

сегментті құрайды.  Топ активтері негізінде  Қазақстан Республикасында орналасқан және Топ Қазақстан 

Республикасымен байланысты жүргізілген операциялардан кіріс табады. Топта Топтың  Басқарма Төрағасы 

операциялық шешімдерді қабылдау үшін жауапты болып табылады және жалпы алғанда Топ туралы 

ақпараттарды алады және қарастырады.

28. Есептілік күнінен кейінгі оқиға

Топ 2012 жылғы 21 маусымда Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 821 Қаулысына сәйкес «Қолжетімді 

тұрғын үй-2020» Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында 2014 жылғы 24 қаңтарда жарғылық  

капиталға 8,279,000 мың теңге көлемінде қосымша салым алды.

Қазақстандық тенгенің құнсыздануы 

2014 жылғы 11 ақпанда  теңгенің құнсыздануы туралы хабарланды. ҚРҰБ  өзінің хабарлауында валюта 1 

доллар АҚШ құны 185 теңге бағамы бойынша сатылатынын хабарлады, әр тарап үшін плюс/минус 3 теңге 

айырмашылығымен. ҚРҰБ хабарламасының  хабарлауынан кейін сауда-саттықты жабу кезінде 1 доллар 

АҚШ құны 184.55 теңге болды, бұл шамамен келесі күнгі жабу кезінде  1 доллар АҚШ құнынан 19%-ға кем,яғни 

155.56 теңгеге тең. Осылайша құнсыздану есептілік күнінен кейін жүргізілді, сома Топтың шоғырланған 

қаржылық есептілігінде айырбастау бағамының өзгерістерімен түзетілген жоқ.  

Басшылық құнсызданудың Топқа әсер ету бағасын жүргізуді іске асыруда, бірақ операциялық қызметке оның 

әсері біршама жоғары болады деп күтілуде. Есеп берілген күнгі шетел валютасының айырбастау бағамының 

өзгеру тәуекелдігін Топтың растауы бойынша мәліметтер туралы 22(в) ескертулерінен қараңыз. Қазіргі кезде 

Басшылықтың жобалауынша құнсыздану өзінің шарт бойынша міндеттемелерін орындауда Топтың қабілетіне 
əсерін тигізбейді деп ойлайды.  

2013 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескерту

ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2013 
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